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 الغرية عن رسالة
  النَّاس وسموِك رعالشَّ خطاِب بني

 

 
 تأليف

 أحمد الزويد أبي إسحاق محمود بن
 غفر هللا له ولىالديه وأهله واملسلمين، وعامله بستره الكريم
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 املكد١َ

 

ـُ بِف وكستغػرُه وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا   كحؿُدُه وكستعق
إنَّ الحؿَد هللِ

ومـ سقئات أطؿالـا مـ يفديف اهلل فال مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لف 

أّن محؿد طبده ورسقلف،  وأشفد أن آ إلف إٓ اهلل، وحده ٓ شريؽ لف وأشفد

. 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

  [  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .{1}النساء:

  [  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]

 .{102}آل عمران:

 ۓ ے ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]

 } [  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 . {07 -07إحزاب:

الم اهلل، وأحسـ الفدي، هدي محّؿٍد فنّن أصدق الحديث ك أّما بعد:

، وشر إمقِر محدثاهتا، فنّن كؾَّ محدثٍة بِدطة، وكؾَّ بِدطٍة ضاللة، وكؾَّ 

    .ضاللٍة يف الـَّار
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 8 رسالة عن الغرية

يؿؽـ كؽراكف إذ ٓ  ،لف مـ إمهقة بؿؽانالحديث طـ الغقرة  فننَّ  :وبعد

ة، ة السقيَّ البشريَّ  ػسة يف الـَّقعالغقرة حؼقؼة صب وذلؽ ٕنَّ  ،طـ كسقاكف فضاًل 

ة أمر القاقع الذي تعقشف إمة اإلسالمقَّ  والؽالم حقل هذا الؿقضقع يف ضؾ  

 ضروسالحرب الو، وصؿس معامل العػة ،الديـ ؿا يف واقع تغريبفؿ ٓ سقَّ م

إطالمقة، ومقارد مالقَّة  طىل بققت الؿسؾؿقـ مـ خالل قـقات التل تشـ

قل م والؿسؾؿقـ، بـقة غزو العؼاإلسالطىل  واضحةٍ  دفة يف حرٍب ها

ت، حرب تعج فقفا ريح الخبث، ويظفر يف الؼؾقب بالشفقا الشبفات، ومؾئب

ة، والقاقع الذي ا رأيت إمر هبذه إمهقَّ فؾؿَّ الزيغ والحؼد طىل اإلسالم، 

 مختصرٍ مقضقٍع  بؽتابةشرطت بؿـَّة اهلل ة، أمامـا تتسارع فقف الػتـ الحقاتقَّ 

اخقاين وأخقايت مـ أبـاء الؿسؾؿقـ هبا  امذكرً  «يتعؾؼ هبا طـ الغقرة وما»

كتجت طـ محؿقدة بتعريػ الغقرة، وذكر أكقاطفا وصقرها، ومقاقػ  ،وبـاتف

ل وبف أتقسؾ أن وغقر ذاك، فاهلل أسل الغقرة، ومقضقطات متصؾة بالغقرة

ـل يجزي لف الؼبقل، وأنْ  يـػع بف ويؽتَب  لقجفف، وأنْ  ايجعؾ هذا العؿؾ خالًص 

والحؿد هلل رب  ،قدير شلءٍ  ف طىل كؾ  بخقر إكَّ  طؾقف  وكؾ مـ دلَّ وأهظ

 العالؿقـ.

 وكتبه: 

 أبو إسحاق حممود بن أمحد الزويد

 يف 

 ه5341صفر، 51

 



    
 
 

 9 رسالة عن الغرية

   

 أ١ُٖٝ احلدٜح عٔ ايػري٠

 

 ٓ بدَّ اقع ووالؽالم طـفا ذو شجقن، ، وأمهقةذو  طـ الغقرةِ  الحديَث  إنَّ 

اكـا إذ أنَّ مػفقم الغقرة بدأ بالتراجع وآكحـاء أمام يف زم مـ التحدث طـف

اس هبا، ومـ والتؼالقد الظالؿة، التل صارت شرطة يتعبد الـَّ ،العادات البالقة

 طىل شػا جرف هار.طـد البعض خالػفا ففق 

ف  فؼط يف  يف زماكـا طـد بعض الـاس الرجقلةؿـ الؿحزن أن تؽقن لوإكَّ

 إرضِ  رب   لتؼقى تامٍ  غقابمع  !(7)شـباتطقل الالعضالت أو ب

 معـك، ولغقرةا ػفقممالؿػاهقؿ الخاصئة حقل  أخطر مـ ننَّ هذا، فوالسؿقات

لدى  وتـحسرخػ، وحؼقؼتفا تتشقه فا يوهج بدأالتل  التؼقى طىل العؿقم

 الخقاكة.دطاة الضالل ول آكحـاء والسؿاع بعض الشباب بسبب

ة طؾؿقة ؼة شرطقَّ يبطر الغقرة ومـ هـا كان ٓ بدَّ مـ طرض لؿػفقم

 فا أصٌؾ كؿا أكَّ  ؛مـ تغقر الؼؾب وهقجاكفالتل هل بإصؾ تؽقن مختصرة، و

وغرائزهؿ، يؼقي وجقدها التؼقى والخقف مـ اهلل تعاىل،  اسِ يف صبع الـَّ

وذلؽ  ؟ٓ يعؾؿ بف إٓ اهللولفذا ترى طـد الؽػار مـ الدياثة واكعدام الحقاء ما 

التل هل مـ معامل طـ غقاب معاين التؼقى  اهلل فضاًل  بسب طدم الخقف مـ

                                                                 

 .( مصطؾح الشـبات، )يطؾؼ طىل الشارب(7)
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 مجتؿع ٓ يغار كؿا أنَّ ٓ خقر واهلل فقؿـ ٓ غقرة لف، ف نكَّ فأهؾ اإليؿان؛ 

فر ك معامل الط  ؿَ أْس وتؿقت فقف  ،فقف الدمار فقف الػشؾ ويحؾ   يـتشرُ مجتؿع 

الـؽاح  اهلل تعاىل مـ أمقرِ  ، وتختؾط فقف إرحام بغقر ما أحؾَّ والعػاف

 .والزواج

التل إذا ووتؽثر بسبب الذكقب والؿعاصل، هذه الؿـؽرات تحصؾ  وكؾ  

 وٓ االران، فننَّ الؼؾب طـدها ٓ يعرف معروفً صت بطبؼِة اؾت بؼؾب وأحما أح

 .ايـؽر مـؽرً 

 وإذا رأى إبؾيييقس صؾعييية وجفيييف

 

... 
(7)حقا وقال: فيديت ميـ ٓ يػؾيح.

 

 ر الؿعضالت، أصبحت الغقرةب هذه العؼبات، وتؾؽؿا إمقبوبس 

ٕهؾ الؽػر والخسران يف اإلسالم  بسب الغزو الػؽري، وتبعقة أهؾ !غريبة

التؼؾقد ب بخرى بسوأ، (2)الؽػارببسبب التشبف  ؽقنوتارًة ت، بعض إحقان

والغقرة  غقاب معاين التؼقىالجفؾ وبسبب الذي ٓ يؽقن يف الغالب إٓ 

طىل أسس  يف الؿجتؿعِ ضر وتؼققؿ الـاس التححصر مرة بسبب ، وةاإليؿاكقَّ 

طىل ويقزهنؿ البشر  ذه سؿات الؿجتؿع الطبؼل الذي يؼقَّؿة، وهمادية ٓ شرطقَّ 

يجعؾ مـ الخؾؼ  الؿجتؿع الؿسؾؿ الذي بخالفأمقر الؿال والجاه، أساس 

 يف معرفة معادن الرجال. اواإليؿان أساًس 

                                                                 

 .(96( الجقاب الشايف، )ص7)

رواه  «إيَّاكؿ وهدي العجؿ، فننَّ شر الفدي هدُي العجؿ»يؼقل:  وكان طؿر ( 2)

 (.23559، )«مصـػف»ابـ شقبة يف 
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   ـا يف زماٍن طجق فا اإلخوة الػضالء:أي تلكث فقف بعض  إذ ب،إكَّ

ساء، وأصبح بعض أولقاء إمقر يف البققت ٓ جال، وترجؾ فقف بعض الـَّالرَّ 

 بلصباطفـ وخصالفـ. ساء الؿترجالتأمام جبروت بعض الـَّ سؾطان لفؿ

طـ  حؼقؼقة التل ولدت تغريبة ،العؿقاءة العادات والتبعقَّ  وبسب هذه

يقاقد  ار،إىل الـَّدطاة يدطقن  آكذاكمحؾ لقاءها،  الديـ وقد  طدو   يف مدرسةِ  تربَّ

طـ آدام وحقاء  يف كزع لباس الحشؿة وثقب التؼك ااهلل إبؾقس الذي كان سببً 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]: آكذاك، قال تعاىل

 ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .{20-29 إطراف: } [   ھ ہ

ؾؼقا مـ الؽػار التشجقع وآحترام، ومـ البسطاء بؾ إن همٓء قد ت

ٓ سقَّؿا بعد ضفقر  يف العصر الحديثكؿا هق مشاهد  الؼبقل واإلذطان

ٓ »الؼائؿة يف حؼقؼتفا طىل فصؾ الديـ طـ الحقاة، بؿعـك  التقارات العؾؿاكقة

ة الخالفة اإلسالمقَّ مـ معؼؾ  ااكطالقً  حاربة الديـلقبدأ العؿؾ بؿ ،«ديـقة

لقتقاىل العؼد يف  أرض الشام بحؽؿ الؼرب الجغرايف ثؿَّ  ة، ومـ ثؿَّ العثؿاكقَّ 

 إنَّ »ولسان حالفؿ، ما ققؾ طىل لسان بعضفؿ، ، والؿسؾؿقـ بالد اإلسالم

ومل يؽـ إمر يؼػ  «العربل ة مطؾقبان يف الؿجتؿعِ الؿجتؿع الؿدين والعؾؿاكقَّ 

تتضؿـ  مؽاٌن ودطاة، وهل بإصؾ قجقديةكان لؾ طـد ضفقر العؾؿاكقة، بؾ

ة، ا الؿاسقكقة العالؿقَّ ؿد طـفالحقاة، ولقس ببعقٍ  مجقع شمون إباحة سافرة يف
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التل تؼقم طىل شعارات براقة وهدففا استئصال اإلسالم ومحاربتف بؽافة 

كلس وغاكقة تػعالن يف تحطقؿ إمة »ولسان حال احد قادهتؿ: القسائؾ، 

ا يػعؾفالؿحؿديَّ  ، «ألػ مدفع، فلغرققها يف حب الؿادة والشفقات ة أكثر مؿَّ

جقؾ  وأمام هذه الؿعتركات وتؾؽ الػتـ الؿغريات التل يجعؾقهنا صعؿا لؽؾ  

ـقا أهنا ض ةٍ آت، وقع بعض شباب الؿسؾؿقـ يف بحر الشبفات، وغاصقا يف لجَّ 

 مخاضة فنذا هبا القفاة.

 ـُ »: قوله ، يالشقخ طؾي الطـطاو ومن مجقل كالم هناجؿ الققم  كح

 امرض أشد خطرً  :مـ صريؼقـ: صريؼ الشبفات، وصريؼ الشفقات، إول

ف بطلء السريان فؾقس كؾ مـ تُؾؼك إلقف شبفة يؼبؾفا، ، ولؽـَّاوأكبر ضررً 

ولؽـ كؾ مـ تثار لف مـ الشباب شفقة يستجقب لفا، ففق مرض سريع 

 : ُيػـل ويمذي وٓ يؿقت، وإولآكتشار كثقر العدوى، وإن كان ُيضـل وٓ

 اه.  (7)«كػر وهذا يقصؾ إىل الػسؼ

رفاطة »ـ تلثر هبؿ يف تغريبة الؿسؾؿقـ مؿَّ هذا الركب قد قاد و

، الذي ابتعث مـ قبؾ محؿد طظ حاكؿ مصر يف الؼرن التاسع «الطفطاوي

مـ آكحالل إخالقل،  (2)اتلثر بؿا يف فركسوكان قد  طشر آكذاك،

                                                                 

 .(، ط: دار الؿـارة8تل وابـل، )ص( يا بـ7)

ذهب فالن إىل أوروبا وما كـؽر مـ »( 4، 5( يؼقل الؿـػؾقصل يف كتابف الحجاب، )ص2)

 أمره شقئًا، فؾبث فقفا بضع سـقـ، ثؿ طاد وما بؼل مؿا كـا كعرفف مـف شلء.

ذهب بقجف كقجف العذراء لقؾة طرسفا، وطاد بقجف كقجف الصخرة الؿؾساء تحت 

ؿاصرة، وذهب بؼؾب كؼل صاهر يلكس بالعػق ويستريح إىل العذر، وطاد الؾقؾة ال

☜ 
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قاسؿ »جاء مـ بعده،  ، ثؿَّ (7)ػ يف ذلؽ مملػاتط الجؿاطل، وألَّ وآختال

هدى »تتابع العؼد وكان مـ دطاتف  ثؿَّ  لقؼقد السػقـة طىل ما كان سابؼف، «أمقـ

، «محؿد سؾطان باشا»طؿقؾ الجقش اإلكؽؾقزي الؿحتؾ،  ـةُ ، ابْ «الشعراوي

واكعدام لؾتربقة، إذ أهنا ، ة حقاءٍ ، وقؾَّ ؿٍ فف طـ سقءِ  ة سقئة تبُت ت سـَّالتل سـَّ

، يف طام، «وصػقة الزغؾقل»حجاهبا يف مقدان التحرير، بصحبة،  قامت بخؾع

 الؿرأة ٕنَّ وذلؽ  ؟«مقدان التحرير»ب ذلؽ الؿقدان (م، وسؿل7676)

، لؿـ ترك أمر الشرع، أطظؿ خزي وذل وهقان تحررت، وأي   بتصقرهؿ قد

تبدأ مـ كؽران  ،الؽػر واإللحادمعامل هل  وحؽؿ العؼؾ والعاصػة، ولؽـ هذا

ـ ومـ هـا يتبقَ  !لؾحريات االشريعة وتحؽقؿ العادات بدطقى التحرر وصؾبً 

فتـ الشبفات، وقد ققؾ:  خطرطىل ديـف  طاقؾ وحريصٍ  مسؾؿٍ  إمر لؽؾ  

ورب فتـة طؾؼ بف »، وقال ابـ الجقزي، (2)«الؼؾقب ضعقػة، والشبف خطافة»

                                                                 

☜ 

بؼؾب مؾػؼ مدخقل ٓ يػارقف السخط طىل إرض وساكـفا، والـؼؿة طىل السؿاء 

وخالؼفا، وذهب بـػس غّضة خاشعة ترى كؾ كػس فققفا. وطاد بـػس ذهابة كزاطة 

وذهب برأس مؿؾقءة ٓ ترى شقئًا فققفا، وٓ تؾؼل كظرة واحدة طىل ما تحتفا، 

ا، وطاد برأس كرأس التؿثال الؿثؼب ٓ يؿألها إٓ الفقاء الؿتردد، حؽًؿا ورأيً 

وذهب وما طىل وجف إرض أحب إلقف مـ ديـف ووصـف، وطاد وما طىل وجففا 

 .«أصغر يف طقـقف مـفؿا

، وفقف يدطق إىل الرقص، «فركسا بالذات»، و «الؿرأة يف الشرق»( مـ مملػاتف: 7)

  .«كتاب تحرير الؿرأة»ختالط، وألػ، قاسؿ أمقـ: وآ

 .(، يف ترمجة سػقان الثقري0/297( ذكره الذهبل يف سقر أطالم الـبالء، )2)
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 .(7)«يف هالكف اشباها، فؽاكت سببً 

طـ أبل طبد الرمحـ السؾؿل قال ققؾ ٕبل »، «تؾبقس يف إبؾقس»وذكر يف 

كصر الـصراباذي أن بعض الـاس يجالس الـسقان ويؼقل أكا معصقم يف 

رؤيتفـ فؼال ما دامت إشباح قائؿة فنن إمر والـفل باق والتحؾقؾ 

والتحريؿ مخاصب بف ولـ يجترئ طىل الشبفات إٓ مـ يتعرض 

 .(2)«تلؾؿحرما

 ةٌ خالػفقف مبؿا  التؼؾقد والتشبف بالؽػار خطرِ مـ  يحذرَ  أنْ  فعىل الؿسؾؿِ 

ـِ ل  اهلل، وشريعة الؿسؾؿقـ. دي

 >مثؾ هذا لؿـ كان والدها طديؿ الغقرة،  يحصَؾ  أنْ وٓ يستغرب  قًت

ـل الؿحتؾ بغزو معدوم الشرف والقجقدان، ففق الخائـ العؿقؾ، الذي راح يف

 البالد!

 مثاله من دطاة التحرر والتبرج يصدق:وفقه وأ 

 فارتؼك إبؾقَس  مـ جـدِ  مرأً ا وكـُت 

 

 مـ جـيدي بل الدهر حتك صار إبؾقُس  ...

ـُ بعيده   فؾق مات قبظ كـيت أُحسي

 

... 
 (5)صرائؼ فسٍؼ لقس يحسـفا بعيدي!!

 يف بعض البققِت مفددة والحشؿة معاين الغقرة  تأصبحفؼد  ؽلذل 

                                                                 

 . (، ط: دار العؼقدة92( ذم الفقى، )ص7)

 (523تؾبقس إبؾقس، )ص( 2)

 ،( خالصة إثر يف أطقان الؼرن الحادي العشر، لؿحؿد أمقـ الدمشؼل 5)

(5/505). 
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حرف معاكقف  تاريخ الطفرو، شقهت  العػةمعامل إذ انَّ  (7)؟!بآكؼراض

قرب مـ قبؾ السػفاء والؿخـثقـ مـ ُح قد  شرع اهللو، لتف الخالدةاوأص

فضخقا لف الؿال، وصقروا لف الؿشاهد وإفالم، وروجقا لف بقـ  ،الرجال

فاكحؾت بسبب  قا طؾقف،ؾؿمـ سبؾ الضاللة إٓ وط قا سبقاًل اس، ومل يتركالـَّ

لشفقات فطرة بعض الشباب، وساقفؿ إبؾقس بخقؾف هذه الشبف وتؾؽؿ ا

الحرام بصقرة الحالل،  وأجؾب طؾقفؿ برجالف، فؾبس طؾقفؿ، وصقر لفؿ

ومـ  مرة مع دطاة آكحالل، وجاء الشباب طـ القؿقـ والشؿال،ماالؿ وحاك

 أحالمٍ  رهقـة ٕماين مؽذوبة، وأضغاُث  الػقق وإسػؾ، فققع الشباب؛

ض جسؿف رِ ف بالشبفات، ومُ بؾمسؾؿ مفزوم امتأل قبعضفؿ مقهقمة، فصار 

قف إىل ذلؽ مغبقن مػتقن ساشباٌب فـشل يف الؿجتؿعات  ؛بسبب الشفقات

ا جقؾ يحب مهف ،مرسقم لفا خطط معؾقمة الجحقؿ إذاطات مدسقسة

أو خقف مـ ذي الجالل  دون رادعٍ  ب الؼرآن، ويعشُؼ الؿعازف كح

قن الغقرة بؿا يصقروكف مـ أّن العشؼ ـ، فراحقا يؿقتقن الحقاء، ويدفواإلكرام

كغؿاٍت مقسقؼقة تارة، أو  طـ صريِؼ  أمر مؼبقل محبقب، ويبعثقن لف ذلؽ؛

طؾؿت أّن  خرى، وإذا كظرت بعقـؽومجقن تارة أ ؾسالت وأفالم خؾقعةمس

 يف كؾ   فؿ أطقان الشقطان وأطداء الرمحـ، وسبٌب همٓء يف قّؿة الدياثة، وأكَّ 

                                                                 

فؼد تؽؾؿقا يف تحديد »( بؾ إن الخطر مل يؼػ طـد الؽالم طـ الحجاب وحسب، 7)

الـسؾ، وحاربقا الزواج الؿبؽر طىل حد وصػفؿ، وتؽؾؿقا يف مساوة الؿرأة 

بالرجؾ، وقضقة الؿقراث، وغقرها وهذا كؾفا خطقات أسست لغربة ثاكقة كعقش 

 .«فقفا
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 الرجؾ مـفؿ أنْ  ػ يرضكقؽالؿسؾؿ طـ الػطرةِ السؾقؿة، فجقؾ بعد السبقٍؾ ي

فا يف يضاجع رجؾ أجـبل زوجتف يف الػراش، ويؼبؾفا يف بعض إحقان طىل أكَّ 

 فنذا أدركت ذلَؽ إنَّ هذا لشلء طجقب.  !أمف، أو أختف أو الػؾؿِ  الؿسؾسؾِ 

ؿ أهيف هذه الؿسؾسالت، و البطقلة يف غالِب  قد أخذمرة، مافا مطؾؿت أكَّ 

الؾؼطات ويف معظؿ هذه الحؾؼات، طاشٌؼ ومعشققة، حتك يتلثر لف الػتقة 

ولقٓ أنَّ اهلل تعاىل  إرض والسؿقات، والػتقات، وٓ حقل وٓ ققة إٓ برب  

َـّ قد  ، يذكرون الـاس بؿاضل طؾؿٍ  طىل هذه إمة بلهؾ فضؾ ورجالِ  أمت

لغابت تؾؽ شرطقة، مػفقم الغقرة ال ؿا اكدرس مـسؾػفؿ وحؼائؼ أمجادهؿ فق

وذلؽ شاء اهلل! تامة إٓ ما  غقبةً  ،السامقة اإلسالمقَّة ققة، والؿعاينالؿعامل الرا

ـِ  كعقش ـإكَّ  الؿتؿسؽ بديـف الػرد  حال صارَ  الثاكقة، فؼدْ الغربة  يف زم

 كحال الؼابض طىل الجؿر. «فلإمر والـ»الؿحافظ طىل 

ققؾ: كؾ »، «تػسقره»ؼرصبل، يف فقائد اإلمام أبل طبد اهلل ال مجقؾ ومـ 

بؾدة يؽقن فقفا أربعة فلهؾفا معصقمقن مـ البالء: إمام طادل ٓ يظؾؿ، وطامل 

طىل سبقؾ الفدى، ومشايخ يلمرون بالؿعروف ويـفقن طـ الؿـؽر 

ويحرضقن طىل صؾب العؾؿ والؼرآن، وكساؤهؿ مستقرات ٓ يتبرجـ تبرج 

 .«الجاهؾقة إوىل

 ف ققؾ لف: إنَّ ُروي طـ اإلمام أمحد أكَّ » : جبوقال الحافظ ابن ر 

 .«طبد القهاب القراق يـؽر كذا وكذا، فؼال: ٓ كزال بخقر ما دام فقـا مـ ُيـؽر

 :اهلل يا أمقر الؿممـقـ،  اتِؼ » ومن هذا الباب قول طؿر لؿن قال له
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 .(7)فقؽؿ إن مل تؼقلقها لـا، وٓ خقر فقـا إذا مل كؼبؾفا مـؽؿ فؼال: ٓ خقرَ 

 ماة الغاش  » : قال فضقؾة الشقخ بؽر أبو زيد قن ٕمتفؿ، وهمٓء الر 

الؿشمومقن طىل أهؾقفؿ وبـل جـسفؿ بؾ طىل أكػسفؿ، قد َطظُؿت جَراءهتؿ، 

ن َمْؽُرهؿ، بؽؾؿات تخرج مـ أفؿامفؿ، وتجري هبا أقالمفؿ، إذ أخذوا  وتََؾقَّ

ؿقنيفدمقن يف القسائؾ، ويخترققن سدَّ الذرائع إىل   الرذائؾ، ويتؼحَّ

كقن مـ شلهنا، ويسخرون مـفا ومـ أهؾفا.  الػضائؾ، ويفق 

ة، وخاضقا كعؿ قد كتب أولئؽ الؿستغربقن يف كؾ شمون الؿرأة الحقاتقَّ 

 ة، إٓ يف أمقمتفا وفطرهتا، وحراسة فضقؾتفا.يف كؾ الؿجآت العؾؿقَّ 

الؿتآكؾ، تػقض بف  كؾ هذا البالء الؿتـاسؾ، والّؾغق الػاجر، وَسَؼط الؼقل

الصحػ وغقرها باسؿ التباكل وآكتصار لؾؿرأة يف حؼققفا، وحريتفا، 

ومساواهتا بالرجؾ يف كؾ إحؽام، حتك يصؾ ذوو الَػَسالة الؿستغربقن إىل 

هذه الغاية أثؿة؛ إكزال الؿرأة إىل مجقع مقاديـ الحقاة، وآختالط، وخؾع 

وجففا، فتسػع طـف مخارها مع ما  إىل الحجاب، بؾ لتؿد الؿرأة يدها بطقطفا

  يتبعف مـ فضائؾ.

طققن أهؾ الغقرة،  وإذا ُخؾع الحجاب طـ القجف فال تسلل طـ اكؽسارِ 

وتؼؾص ضؾ  الػضقؾة واكتشار الرذيؾة، والتحؾؾ مـ الديـ، وشققع التبرج 

والسػقر والتفتؽ واإلباحقة بقـ الزكاة والزواين، وأن هتب الؿرأة كػسفا لؿـ 

                                                                 

وذكره ابـ مػؾح يف أداب الشرطقة، (، 45: )ص«الِحَؽؿ الجديرة باإلذاطة»( اكظر 7)

 .«قال أبق طبد اهلل: ٓ كزال بخقر ما كان يف الـاس مـ يـؽر طؾقـا»(، 7/705)
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 اء.تش

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ويف تػسقر ابـ جرير طـد ققل اهلل تعاىل: 

، قال {27}النساء: [ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

تعاىل: يزين أهؾ اإلسالم كؿا يزكقن، قال: هل كفقئة:  مجاهد بـ جبر 

 .اه (7){9}القلم: [ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]

ا يخبرك بغربة العػة والغقرة، طـدما ي ، «كزار قباين»، ك ؽقن امرئومؿَّ

اإلباحة والعفر، وأيـ طر اشإٓ الؼصائد  مـوما هق فقؿا يؽتب  اأدبقً  ارً شاط

تصقير  ،إدب إذا كاكت قصائده تحؿؾ يف بعض طبارهتا، وكثقر مـ مجؾفا

 بتؾؽ العبارات طقـ، فقػتـ اكلكؽ تراها رؤي طاريةً  تشخقص الؿرأةباحقة واإل

هق ، ؤداببدطقى التحضر وا اتالؿجتؿعهذه  يغرب الديـ يفالشباب و

يف شاصئ الحقاة، لقخؾػ  ةؽلاالسػقـة الفويؼقد ربان  ىل الػجقرِ يدطق إهبذا 

ر والػجقر بصبغة العؾؿ، وبـؽفة إدب، مع تسفقؾ لف إٓ العفيعرف ٓ  جقاًل 

مجفقر لفؿ  يؽقنأن  ، وأمثالف«كزار»يف  وإدهك، مـ الخالطة والؿجقن

 .يداهمؿا خطت ره، واعوقراء يلخذون مؼالتف وأش

 :ومن فجوره إذ يؼول 

 مل تبؼيييك زاويييية بجسيييؿ مجقؾييية   

 

 إٓ وقييييد مييييرت هبييييا طربييييايت ...

 مل يبييييَؼ هنييييٌد أبييييقُض أو أمحييييرُ  

 

 إٓ وقيييد ُزرطيييت بيييف راييييايت!   ...

 

                                                                 

 .(743-744( حراسة الػضقؾة، )7)
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 فّصييؾت مييـ جسييد الـسيياء طبيياءةَ 

 

... 
(7)وبـقييُت أهراًمييا مييـ الحؾؿيياِت   

 

القاجب طىل  لذا فننَّ بقة؛ ك مـ هؽذا أدب يـسب إىل العرفنىل اهلل الؿشتؽ 

 هذه الفجؿة الشرسة طىل اإلسالم والؿسؾؿقـ، أنْ  الؿحؿدية يف ضؾ   إمةِ 

، التدبر والتلمؾ يف معاكقفجاكب تؼقي طالقتفا برهبا وصؾتفا بؽتاب اهلل مـ 

 ؽتاب اهلل هقف .لؼصصف التل تحؿؾ يف صقاهتا كثقر مـ الدروس والعبر اوففؿً 

 وكؾ هذا معالحصقـ مـ فتـ الشبفات والشفقات،  الدواء الشايف والحصـ

ة، وتلمؾ يف تاريخ إمة يف السقاسة الشرطقَّ  ة، ومطالعةبقيَّ السقرة الـَّيف ة اءقر

اإلسالمقَّة، ومـ والقاجبات طىل أهؾ العؾؿ تربقة الجقؾ بذكر مآثر السؾػ، 

الصحابة  جقؾ ؿا وأنَّ ، ٓ سقَّ الصالحة الؿصؾحة بالؼدوة وحثفؿ طىل التؼؾدِ 

 ۇئ وئ] :، فؼال تعاىلإول مـ هذه إمة تربقا بشخص رسقل اهلل 

 [   جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

  .{21}األحزاب:

  رسقل اهلل  إنَّ » :كان يؼقل  بن طققـة سػقانأمقر الؿممـقن وطن

هق الؿقزان إكبر، فعؾقف تعرض إشقاء، طىل خؾؼف وسقرتف وهديف، فؿا  

 .(2)«ا ففق الحؼ، وما خالػفا ففق الباصؾوافؼف

حؾَّت بف »، إٓ ما فؼدت الغقرة والحشؿة يف مجتؿعٍ فا اإلخقان فقا أي  

                                                                 

 .( اكظر: الرسؿ بالؽؾؿات7)

(، ط: 7/727( الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع، لؾخطقب البغدادي، )2)

 الرسالة.
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إسر والعائالت، وكان ذلؽ  فقفالزكا، وشاطت فقف الؿـؽرات وفسدت 

ت وطؿَّ وهزيؿتفا، واكتشر بذلؽ آكحالل،  مـ أسباب ضعػ إمة اسببً 

ة ضعػت الغقرة يف أمَّ  كؾَّ إّن »: صدق مـ قالقد ود؛ الخطايا والباليا يف البال

 «!!رجالفا قؾت الصقاكة يف كسائفا

مـ قدر  زهدَ زهدكا وإياكؿ يف الحرام، ي» أنْ  سبحاكف وتعاىل فلسلل اهلل

 .(7)اهلل يراه، فتركف مـ خشقتف فعؾؿ أنَّ  ؛طؾقف يف الخؾقةِ 

إسحاق طػا اهلل  دير أبلالعبد الػؼقر لعػق مقٓه العظ الؼويف الختام يؼقل 

يبؾغ خاصره الؿؽدود وسعقف الؿجفقد مع  ما طسك أنْ و»وطامؾف بستره، طـف، 

خقر مـ  (2)بضاطتف الؿزجاة التل حؼقؼ بحامؾفا أن يؼال فقف تسؿع بالؿعقدي

أن تراه وها هق قد كصب كػسف هدفا لسفام الراشؼقـ وغرضا ٕسـة الطاطـقـ 

هتدى  (5)وهذه بضاطتف تعرض طؾقؽ ومقلقتف فؾؼاريف غـؿف وطىل مملػف غرمف

لفا لـ تعدم مـف إمساكا بؿعروف أو تسريحا  اكريؿً  اإلقؽ فنن صادفت كػمً 

بنحسان وإن صادفت غقره فاهلل تعاىل الؿستعان وطؾقف التؽالن وقد رضل مـ 

مفرها بدطقة خالصة إن وافؼت قبقٓ واستحساكا وبرد مجقؾ إن كان حظفا 

ا والؿـصػ يفب خطل الؿخطئ إلصابتف وسقئاتف لحسـاتف احتؼارا واستفجاك

وطؿؾف  اومـ ذا الذي يؽقن ققلف كؾف سديدً  اففذه سـة اهلل يف طباده جزاء وثقابً 

                                                                 

 .(2708يـقري )( الؿجالسة لؾد7)

 .(، وقال يضرب، )لؿـ خبره خقٌر مـ مرآه(933( ذكره الؿقداين يف إمثال، )2)

 .( يعـل فضؾف، وكعؿتف5)
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الذي ٓ يـطؼ طـ الفقى وكطؼف   وهؾ ذلؽ إٓ الؿعصقم اكؾف صقابً 

وحل يقحك فؿا صح طـف ففق كؼؾ مصدق طـ قائؾ معصقم وما جاء طـ 

مريـ فقف معدوم فنن صح الـؼؾ مل يؽـ الؼائؾ معصقما وإن مل غقره فثبقت إ

 .(7)«ايصح مل يؽـ وصقلف إلقف معؾقمً 

 

 

                                                                 

 .(73-74( اكظر مؼدمة كالم ابـ ققؿ يف روضة الؿحبقـ، )ص7)
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 َع٢ٓ ايػري٠

 

بسبب الؿشاركة  ؟وهقجان الغضب ،مـ تغقر الؼؾب بالػتِح  :الغقرة()

 .(7)فقؿا بف آختصاص

 :ويف لسان العرب 

 ٕنَّ رأة غققر بال هاء، ل: رجؾ غققر واميؼا ،الغقرة هل الحؿقة وإكػة»

 ًٓ يشترك فقف الذكر وإكثك. ويف رواية: امرأة غقرى؛ هل فعىل مـ الغقرة.  فعق

 ار: الشديد الغقرة؛ قال الـابغة:والؿغق

 شيييؿس مقاكيييع كيييؾ لقؾييية حيييرة

 

... 
(2)يخؾػـ ضيـ الػياحش الؿغقيار  

 

 
  ،ة الغقر،  : الغقرة كراهقة مشاركةَقاَل األستاذ»ويف الرسالة الؼشقريَّ

ُف ٓ يرضك بؿشاركة الغقرة َمَعُف فقؿا  وإذا وصػ الحؼ سبحاكف بالغقر فؿعـاه أَكَّ

 .«ُهَق حؼ َلُف مـ صاطة طبده

                                                                 

( وذكره يف فتح الباري ٓبـ حجر، 0/497( التـقير شرح الجامع الصغقر، )7)

 .«وأشّد ما يؽقن ذلؽ بقـ الّزوجقـ»بزيادة، ( بـػس التعريػ و6/527)

، ذكرها ابـ ققؿ، يف روضة «الغقرة هل الحؿقة»(، وطبارة، 3/42( لسان العرب، )2)

 .«وأصؾ الغقرة الحؿقة وإكػة»(، بؼقلف: 264الؿحبقـ، )ص

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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 :وصدق من قال    

 هجيييرت الخؾيييؼ صيييرأ يف هقاكيييا

 

 وأيتؿيييت العقيييال لؽيييل أراكيييا  ...

 ولييق قطعتـييل يف الحييب إربييا لؿييا  

 

... 
(7)حيييييـ الػيييييماد إىل سيييييقاكا

 

 
 (2)وأصؾفا إكػة( )الغقرة: بػتح الغقـ، و : وويقال الـ . 

  َّوغقرها مـ  ،هل أن يحؿل الرجؾ زوجتف :الغقرة) : حاسقال الـ

  .(5)(قرابتف، ويؿـع أن يدخؾ طؾقفـ أو يراهـ غقُر محرم

 حراسة الػضقؾة»ف الؼقَّؿة، ، يف رسالت قال الشقخ بؽر أبو زيد» ،

حؿاية الحجاب، ودفع التبرج والسػقر الغقرة: هل السقاج الؿعـقي ل»

وآختالط، والغقرة هل: ما رّكبف اهلل يف العبد مـ ققة روحقة تحؿل الؿحارم 

والشرف والعػاف مـ كؾ مجرم وغادر، والغقرة يف اإلسالم خؾؼ محؿقد، 

 .(4)وجفاد مشروع

 

                                                                 

( مـ مجؿقع رسائؾ ابـ رجب 2/037، )«إن أغبط أولقائل»( شرح حديث 7)

 (، ط: دار ابـ رجب.35ؽربة، يف وصػ حال أهؾ الغربة)صواكظر: كشػ ال

 .(47( رياض الصالحقـ، كتاب الؿراقبة، )ص2)

 .(3/738( زاد الؿسؾؿ، )5)

 (، ط: دار العاصؿة.754( )ص4)
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 ايػري٠، ٚأقطاَٗا، ٚحاٍ ايٓاع فٝٗا

 

اإلمام رة، وبقاهنا، ما رواه  ذكر أقسام الغقة يفبقيَّ ومـ أمجع إحاديث الـَّ

، قال: قال رسقل اهلل مـ حديث ابـ جابر بـ طتقؽ، طـ أبقفِ أمحد وغقره، 

من الغقرة ما حيب اهلل، ومـفا ما يبغض اهلل، ومن الخقالء ما حيب  إنَّ »: 

التي اهلل، ومـفا ما يبغض اهلل، فالغقرة التي حيب اهلل الغقرة يف الريبة، والغقرة 

يبغض اهلل الغقرة يف غقر ريبة، والخقالء التي حيب اهلل اختقال العبد بـػسه هلل 

طـد الؼتال، واختقاله بالصدقة، والخقالء التي يبغض اهلل الخقالء يف الػخر 

  .(7)أو كالذي قال رسقل اهلل  «والؽبر

  أقسامفا يف ذكرِ  «آستؼامة»يف   ابن تقؿقةقال شقخ اإلسالم: 

ن تـتفؽ غقرة اهلل تعاىل وهذه الغقرة هل أقرة الؿحبقبة هل ما وافؼت الغ»

لؽـ غقرة العبد رة؛ ن تمتك الػقاحش الباصـة والظاهوهل أمحارم اهلل، 

هؾف لقست كغقرتف أهؾف فغقرتف مـ فاحشة أن يشركف الغقر يف الخاصة هل مـ أ

ة بغضف لؿبغضة ٓ مـ جفهذا يتعؾؼ بف وذاك ٓ يتعؾؼ بف إٕن  ؟مـ زكا الغقر

 .اهلل

                                                                 

(، واكظر: مقارد الظؿآن، 2202رواه الدارمل، مختصًرا، )و ،(25037( رواه أمحد، )7)

 (، وهق حديث حسـ لغقره.7999)

 

m 
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 ما يتضؿـف الـفل طـ الؿخزي. :فالغقرة الواجبة

 وجبت الؿستحب مـ الصقاكة.ما أ :والغقرة الؿستحبة

ا ٓ يحبف وهل الغقرة يف مباح ٓ ريبة فقف ففل مؿَّ  :وأما الغقرة يف غقر ريبة

وا اماء ال متـع» اهلل بؾ يـفك طـف إذا كان فقف ترك ما أمر اهلل ولفذا قال الـبل 

 (7).«اهلل مساجد اهلل وبقوهتن خقر هلن

مقر هبا لؽـفا مـ أ ا؛ فتؾؽ لقس ملمقرً وأما غقرة الـساء بعضفن من بعض

كؾقا  :ف قالأكَّ  بل ويف الصحقحقـ طـ الـَّ ،الطباع كالحزن طىل الؿصائب

مثىل طىل  ٓ يغارُ ا كسرت الؼصعة وقالت: طائشة أو غارت أمؽؿ لؿَّ 

 .(5)«لت ما غرت طىل امرأة ما غرت طىل خديجةوقا»، (2)«مثؾؽ

 تعالى حال الـاس وأقسامفم يف الغقرة. ثم ذكر 

الديقث »وٓ طىل حرمفا مثؾ  ققم ٓ يغارون طىل حرمات اهلل بحالٍ  *

حرم اهلل باحة الذيـ ٓ يحرمقن ما هؾ اإلأومثؾ وغقر ذلؽ،  «والؼقاد

 اا وصريؼً قكً ؾذلؽ س ومـفؿ مـ يجعؾ ،وٓ يديـقن ديـ الحؼورسقلف، 

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]

 .{28}األعراف: [     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

                                                                 

 .(442(، ومسؾؿ، )677ه البخاري، )( روا7)

(، والـسائل يف كتاب العشرة، 5390(، وأبق داود، )3223( رواه البخاري، )2)

(5633). 

 .(2453(، ومسؾؿ، )3226( رواه البخاري، )5)
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ا هق مـ كقع الحب مر بف مؿَّ غارون طىل ما حرمف اهلل وطىل ما أوققم ي *

يحبفا اهلل ورسقلف،  امقرً مـ غقره أ يجعؾقن ذلؽ غقرة فقؽره أحدهؿ ،والؽره

طـ سبقؾ اهلل  حسد والصد  ويجعؾقن ال اوديـً افؿ مـ جعؾ ذلؽ صريؼً ومـْ

 حبف اهلل ورسقلف غقرة.وبغض ما أ

راهؿ يف الػقاحش ٓ ، فتمر اهلل بف دون ما حرمفما أوققم يغارون طىل  *

كؿا قال تعاىل  !!يبغضقهنا وٓ يؽرهقهنا بؾ يبغضقن الصؾقات والعبادات

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :فقفؿ

 .{59}مريم: [   ﮳

هؾ هؿ أ همٓء ،ويحبقن ما يحبف اهلل ،ا يؽرهف اهلليغارون مؿَّ وققم  *

 .(7)آيؿان

  َّكام يف  طؾقفا، ا، أصل الغقرة معرًج اتعالى، ذاكًر  م قال ابن قق

 ومالك الغقرة وأطالها ثالثة أكقاع:» روضة الؿحبقن[]

 غقرة العبد لربف أن تـتفؽ محارمف وتضقع حدوده. -

 ؽـ إىل غقره وأن يلكس بسقاه.وغقرتف طىل قؾبف أن يس -

 يتطؾع إلقفا غقره. وغقرتف طىل حرمتف أنْ  -

وما  «ةدارت طىل هذه إكقاع الثالث»فالغقرة التل يحبفا اهلل ورسقلف 

                                                                 

(، ط: دار الحديث، واكظر الػقائد ٓبـ ققؿ، 205، 2/202( اكظر: آستؼامة، )7)

 .(، ط: دار الػؽر55)ص



    
 
 

 27 رسالة عن الغرية

ا بؾقى مـ اهلل كغقرة الؿرأة طىل زوجفا أن وإمَّ ا مـ خدع الشقطان، طداها فنمَّ 

 .(7)«يتزوج طؾقفا

أخبار »ؽ بف ابـ الجقزي يف ئالغقرة يـب أخبار إمؿ يف الحديث طـوأما 

 .«الـساء

 الغقرة يف خؾؼ الّذكر وإمؿ تختؾػ يف الغقرة. » :وكصف

فؿـ الّصؼالبة كاٌس ٓ يتزّوجقن مـ قرٍب مـفؿ يف الـّسب وٓ الّدار. وإذا 

  طؾقف. امات البعؾ خـؼت الؿرأة كػسفا أسػً 

 ، جاءت لقحرققها معف.إذا مات زوجفا وأرادوا حرقف والؿرأة يف الفـدِ 

والّديؾؿّل يخرج مـ الّديؾؿ إىل حدود ما بقـ دار اإلسالم والّديؾؿ، ومعف 

ـّ إىل الؿبتاعِ  ـّ صػؼًة واحدًة، ويسّؾؿف ، ٓ تدمع امرأتف وإخقاكف وطّؿاتف فقبقعف

ـٌ واحدةٍ مـ طقالف.  طقـف وٓ طق

ـّ حتّك يستبطـ  ًٓ وأهؾ صبرستان ٓ يتزّوج الّرجؾ الجارية مـف  هبا حق

ثّؿ يؼدم هبا فقخطبفا إىل أهؾفا ويتزّوجفا، ثّؿ يزطؿقن مع ذلؽ أّكف  امحّرمً 

، وقد طاكؼفا يف إزاٍر واحٍد سـًة كامؾًة وهق ٓ يستبطـ هبا، ايجدها بؽرً 

ويحتؿؾ وحشة آغتراب، واكؼطاع إسباب. وإّن مـ أطجب العجب أن 

. وهذا التّؽّرم اّلذ إمقر تؽّرمً يؿؽثا متعاكؼقـ يف لحاٍف واحٍد يحتجران طـ أ

                                                                 

 .(573-574لؿحبقـ، )( روضة ا7)
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 .(7)«طـد طؾقج صبرستان مـ العجائب

 :كان لفّؿام بـ مرة » ويف حماضرات األدباء لؾراغب األصػفاين، ققل

ـّ مـ شّدة الغقرة فاجتؿعـ يقمً  وتشاكقـ فؼالت الصغرى: أكا  ابـات ٓ يزوجف

 فؼالت ٕبقفا: ،َـّ ؽُ لَ 

ـّ قؾبيييل  أمهيييام بيييـ ميييّرة حييي

 

 ميييا تحيييت أثيييقاب الّرجيييال إىل ...

 
 ؟ فؼالت:فؼال: تريديـ سراوياًل 

 أمهيييام بيييـ ميييرة حيييـ قؾبيييل

 

 إىل محيييييراء مشيييييرقة الؼيييييذال ...

 
 فؼال تريديـ كاقة؟ فؼالت:

ـّ قؾبيييل  أمهّيييام بيييـ ميييرة حييي

 

 إىل أيييييير أسيييييّد بيييييف مبييييياي ...

 
 .(2)فؼال: قاتؾؽـ اهلل وزّوجفـ

                                                                 

 .(84،83( أخبار الـساء ٓبـ الجقزي، )ص7)

والزواج مـ حؼقق آبـ طىل أبقف، أن يختار ٓبـف أو ٓبـتف، مـ بقت هؿ أهؾ  قًت<( 2)

دياكة وأماكة، وأن يؽقن صاحب كػاءة، والؽػاءة الؿتػؼة طؾقفا بقـ الػؼفاء هل 

 فقف. كػاءة الديـ، وأما باقل إمقر ففل مؿا اختؾػ

َـّ إكؿا كان لسقء ففؿ إب، أو لتعؿده طدم الػفؿ،  وتصريح البـات ٕبقف

َـّ بحجة الغقرة ٓ مسقغ لف شرًطا وٓ طرفًا، ففق بالزواج يغؾؼ باب  وإطضالف

 ؿ أفقاه الؿغرضقـ والؿتحرشقـ.جؾالشقطان، ويسد باب الشفقة، وي
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 ايػري٠ يف ايػسع

 

 يف ايػري٠ أحادٌٜح> 

أطىل مـ مؽاهنا شلن الغقرة ورفع مـ مؼامفا، ومـ أطظؿ الشرع أنَّ  ؿؾطا

الـبل إمقـ  كؿا أهنا صػةجعؾفا مـ شقؿ الؿممـقـ وخصال الؿؽرمقـ، و

الصريح  ذلؽ يف الصحقحرب العالؿقـ، كؿا ثبت ات صػمـ ، وهل 

: لق رأيت  ، مـ حديث الؿغقرة بـ شعبة، قال سعد بـ طبادةالؿسـد

، فبؾغ ذلؽ رسقل اهلل  !مرأيت لضربتف بالسقػ غقر مصػحمع ا رجاًل 

، ومـ (7)أتعجبون من غقرة سعد، فو اهلل ألكا أغقر مـه، واهلل أغقر مـي»فؼال: 

أجؾ غقرة اهلل حرم الػقاحش ما ضفر مـفا وما بطـ، وٓ شخص أغقر مـ اهلل، 

وٓ شخص أحب إلقف العذر مـ اهلل، مـ أجؾ ذلؽ بعث اهلل الؿرسؾقـ 

مبشريـ ومـذريـ، وٓ شخص أحب إلقف مدحة مـ اهلل، مـ أجؾ ذلؽ وطد 

                                                                 

قة لشقخ اإلسالم ابـ ( اكظر: يف هذا الخصقص، كتاب تؾبقس إبؾقس طىل الجفؿ7)

 .(0/478تقؿقة، )

( يف الحديث 7/292يف شرح رياض الصالحقـ، ) قال الشقخ ابـ طثقؿقـ 

إثبات الغقرة هلل تعاىل، وسبقؾ أهؾ السـة والجؿاطة فقف، ويف غقره مـ أحاديث 

الصػات وآيات الصػات أهنؿ يثبتقهنا هلل سبحاكف طىل القجف الالئؼ بف، يؼقلقن: إن 

ار لؽـ لقست كغقرة الؿخؾقق، وإن اهلل يػرح ولؽـ لقس كػرح الؿخؾقق، اهلل يغ

  وإن اهلل لف مـ الصػات الؽامؾة ما يؾقؼ بف، وٓ تشبف صػات الؿخؾقققـ.

 

m 
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 .(7)«اهلل الجـة

 فجؿع يف هذا الحديث بقـ الغقرة »، امعؾؼً   قال اإلمام ابن ققم

التل أصؾفا كراهة الؼبائح وبغضفا، وبقـ محبة العذر الذي يقجب كؿال 

يعتذر إلقف  يحب أنْ -مع شدة غقرتف -العدل والرمحة واإلحسان، واهلل سبحاكف 

ف ٓ يماخذ طبقده بارتؽاب ما يغار مـ طبده، ويؼبؾ طذر مـ اطتذر إلقف، وأكَّ 

 اوأكزل كتبف إطذارً  ،ارتؽابف حتك يعذر إلقفؿ، وٕجؾ ذلؽ أرسؾ رسؾف

 .(2)، وهذا غاية الؿجد واإلحسان، وهناية الؽؿالاوإكذارً 

وغقرة طىل طرضف؛  افاطً ي يؼاتؾ دالرجؾ الذ لؾغقرة أنَّ  ومـ تؽريؿ الشرعِ 

، قال: قال رسقل اهلل  عـ سعقد بـ زيدفففق يف مـازل الشفداء، إذا مات 

من قتل دون ماله ففو شفقد، ومن قتل دون أهؾه ففو شفقد، ومن قتل »: 

 .(5)«دون ديـه ففو شفقد، ومن قتل دون دمه ففو شفقد

م، فلطىل الذيـ يغارون طىل الؿحار مـ صػة أهؾ اإليؿانِ  والغقرةُ 

الغقرة طىل الزوجة طىل الؿحارم، ويغار الرجؾ  يف الغقرة، أنْ الدرجات 

وإوٓد، والغقرة طىل كساء الؿسؾؿقـ، والغقرة طىل الؿحرمات أن يؼترب 

                                                                 

(، وأمحد يف مسـده، 7466(، ومسؾؿ يف صحقحف، )0479( رواه البخاري، )7)

(، وابـ 2205(، والدرامل يف ســف، )4352(، وأبق داود يف ســف، )78798)

، والطبراين «وٓ شخص أغقر مـ اهلل الخ»(، بدون زيادة، 20884شقبة يف مصـػف، )

 .(622يف الؽبقر، )

 .(90( الجقاب الؽايف، )ص2)

 .(5344) (، والـسائل يف الؽبرى4002(، وأبق داود يف ســف، )7932( رواه أمحد، )5)
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كرامتفا، والغضب يف الشرع مـ شلء لت أن هتان أو يتعرض مـفا والؿؼدسا

الشقطان يف بعض إحقان، مـ زيغ د يؽقن قف كؿا أكَّ ف طؾقف، كبَّ  قدْ  محذورٌ 

بحسب الحال يختؾػ طىل الؿحارم ففق مؿدوح، وذلؽ  الؽـ إذا كان غضبً 

 والظرف!

د بـ معؿر، ثـا أبق طامر، ثـا أبق مرحقم ويف كشػ إستار، حدثـا محؿَّ 

، قال: --إرصباين، ثـا زيد بـ أسؾؿ، طـ ططاء بـ يسار، طـ أبل سعقد

، قال: قؾت: ما «لغقرة من اإليامن، والؿذاء من الـػاقا: »قال رسقل اهلل 

 .(7)«الذي ال يغار»الؿذاء؟ قال: 

رواه الديؾؿل طـ أبل سعقد الخدري مرفقًطا. وفقف: قال العجؾقين، 

ما الؿذاء؟ قال -أحد رجال السـد-فؼال الرجؾ مـ الؽقفة لزيد بـ أسؾؿ »

كسؿاء، مجع -ال الؿعجؿةبالذ-. والؿذاء «الذي ٓ يغار طىل أهؾف يا طراقل

الرجال والـساء، أو هق الدياثة كالؿؿاذاة فقفؿا؛ قالف يف الؼامقس. وقال ابـ 

الغرس: الحديث حسـ، وروي الؿؿاذي، قال ابـ إطرابل: الؿؿاذي: 

                                                                 

(، وقال البزار: 3759ال، )( ورواه الذهبل يف مقزان آطتد7467( كشػ إستار، )7)

ا يشارك أبا مرحقم طـ زيد فقف، ٓ كعؾؿف هبذا الؾػظ إٓ هبذا اإلسـاد، وٓ كعؾؿ أحدً 

 وحديث آخر طـده طـ زيد.

رواه البزار، وفقف أبق مرجقم وثؼف »(، 0023، )«مجؿع الزوائد»وقال الفقثؿل يف، 

، وحؽؿ طؾقف «حقحالـسائل، وغقره، وضعػف ابـ معقـ، وبؼقة رجالف رجال الص

 .(5459الشقخ إلباين بالضعػ الشديد كؿا يف صحقح الجامع، )
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 .(7)الؼـدع وهق مـ يؼقد طىل أهؾف

 خ ققؿفا وضقابطفا يف كؾ  ب أن ترسَّ يج شرطقة وهذه الغقرة مسمولقة

ة الزوجة، ، ومـ ثؿَّ وهق إب البقت ، والؿسمول إول رب  ؾؿمس بقت

 لقةمسمو فاكَّ ٕيف تربقة إوٓد،  يؽقن بـشر تؾؽ الؿعامل إخالققة وذلؽ

: أن --عـ طبد اهلل بـ طؿرفسقف يسللقن طـفا أمام اهلل تعاىل؛  ةشرطقَّ 

مام الذي وكؾؽم مسئول طن رطقته، فاإل أال كؾؽم راع  »، قال: رسقل اهلل 

طؾى الـاس راع وهو مسئول طن رطقته، والرجل راع طؾى أهل بقته، وهو 

مسئول طن رطقته، والؿرأة راطقة طؾى أهل بقت زوجفا، وولده وهي مسئولة 

طـفم، وطبد الرجل راع طؾى مال سقده وهو مسئول طـه، أال فؽؾؽم راع 

 .(2)«وكؾؽم مسئول طن رطقته

إذا مّس طرضف بخطر، أو اكتفؽت ر قؾبف ويتغق الذي ٓ يغاراطؾؿ أنَّ و

يف مصطؾح الشرع حرمتف، أو يؼر الخبث والحرام يف أهؾف؛ هق رجؾ 

ال يدخل الجـة : »، قال: قال الـبل فعـ طؿار فقف؛  «!ديقث»

 .(5)«ديوث

                                                                 

( يف )الثاين والسبعقن مـ 7/759( ويـظر: يف تػسقره شعب اإليؿان لؾبقفؼل، )7)

 .شعب آيؿان، الغقرة وترك الؿذاء(

 .(27(، وصحقح مسؾؿ، كتاب اإلمارة )0758( صحقح البخاري، )2)

(، 900(، ورواه الطقالسل يف مسـده، )27450ر بـ راشد)( الحديث رواه معؿ5)

(، ويف إتحاف 7839وساقف ابـ حجر برواية الطقالسل يف الؿطالب العالقة، )

هذا إسـاد ضعقػ؛ لجفالة بعض »(، قال: 4646الؿفرة ٕبل بؽر البقصقري، )

☜ 
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 .(7)«الؼقاد طىل أهؾف، والذي ٓ يغار طىل أهؾف»: والديوث

والـساء، سؿل بذلؽ؛ ٕكف الديقث هق الذي يجؿع بقـ الرجال »وققؾ: 

 (2).«يدث بقـفؿ

 حّدثـا »، ما حؽاه أبق طظ التـقخل، ومن غرائب قصص أهل الدياثة

الؼاضل أبق الؼاسؿ طؿر بـ حسان بـ الحسقـ: أّكف بؾغف طـ رجؾ قؾقؾ 

 الغقرة، رديء الديـ، كان يجؿع بقـ زوجتف، وبقـ أهؾ الػساد يف مـزلف.

يـػؼ طؾقفا يف مـزلف، وأحؾػفا بحضرتف  قال: طشؼ امرأتف، رجؾ، وكان

 أّكفا ٓ تطاوع زوجفا طىل الجؿاع. ،[65]

قال: وكاكا لقؾة طىل شلهنؿا، يف أسػؾ الدار التل لؾزوج، فصعدت الؿرأة 

 إىل السطح هـاك، واحتبست، فؾؿا جاءت، خاصؿفا العشقؼ، وقال:

 لعؾف فعؾ بؽ زوجؽ كذا.

 لء.فؼالت: وحؾػت، أّكف ما جرى مـ ذلؽ ش

                                                                 
☜ 

رواتف، لؽـ الؿتـ لف شاهد مـ حديث ابـ طؿر، رواه أمحد بـ حـبؾ يف مسـده 

 لؾػظ لف، والـسائل يف الصغرى، والحاكؿ، والبقفؼل ولػظف: قال رسقل اهلل وا

طؾقفؿ الجـة: مدمـ الخؿر، والعاق، والديقث -تبارك وتعاىل-ثالثة قد حرم اهلل

 .«الذي يؼر يف أهؾف الخبث

 .(2/737( لسان العرب، )7)

 تقفقؼقة.(، ط: ال599، )ص«أدب الديـ والدكقا»، يف «ه437»( قالف الؿاوردي، 2)
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وسؿع الزوج الؽالم، فؼام يصّؾل يف السطح، ويصقح: اهلل أكبر، لقسؿع 

العشقؼ، ويعؾؿف، أّكف مل يؽـ لقصّؾل، وهق جـب، حتك يصؾح بقـف وبقـ 

 .(7)الؿرأة، بذلؽ

 مـ كؿال الؿروءة أن تصقن طرضؽ، وتؽرم » :وقال بعضفم

 .(2)إخقاكؽ، وتُؼقؾ يف مـزلؽ

 قال:  ، طـ رسقل اهلل  ريوطن الـواس بن سؿعان األكصا

، وطؾى جـبتي الصراط سوران، فقفام أبواب مستؼقاًم  اصراصً  ضرب اهلل مثاًل »

فا مػتحة، وطؾى األبواب ستور مرخاة، وطؾى باب الصراط داع يؼول: أي  

وداع يدطو من فوق الصراط، فنذا ، وال تتعرجوا االـاس، ادخؾوا الصراط مجقعً 

ألبواب، قال: وحيك ال تػتحه، فنكك إن تػتحه تؾجه، من تؾك ا اأراد يػتح شقئً 

والصراط اإلسالم، والسوران: حدود اهلل، واألبواب الؿػتحة: حمارم اهلل، 

وذلك الداطي طؾى رأس الصراط: كتاب اهلل، والداطي من فوق الصراط: 

 .(5)«واطظ اهلل يف قؾب كل مسؾم

 فؾ لؿحبتف فقفا فؿـ كان يظـ بلهؾف الػاحشة ويتغا» : قال الذهبي

                                                                 

 (.8/253ة، )شقار الؿحاضرة وأخبار الؿذاكرك( 7)

 .(2/252ب الشرطقة، )اد( ا2ٔ)

(، 76، )«السـة»(، وابـ أبل طاصؿ يف 70954( مسـد أمحد وإسـاده صحقح، )5)

، «شرح مشؽؾ أثار»(، والطحاوي يف 780، )«التػسقر»وأخرجف الطبري يف 

(2742). 
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فترفعف إىل أو لف أصػال صغار،  ثؼقاًل  اوهق طاجز أو صداقً  اأو ٕن لفا طؾقف ديـً

الؼاضل وتطؾب فرضفؿ ففق دون مـ يعرض طـف وٓ خقر فقؿـ ٓ غقرة لف 

 .(7)«فـسلل اهلل العافقة مـ كؾ بالء ومحـة إكف جقاد كريؿ

 (2)ة لف ٓ ديـ لفأصؾ الديـ الغقرة، ومـ ٓ غقر» : قال ابن ققم.  

 (5)والغقرة مـ أمحد أخالق الرجال» :قال أبو هالل العسؽري. 

 صػات البفائؿ وهذا مـ أغرب إخبار. مـالغقرة اطؾؿ بلنَّ و

 ولعؿري إن الغقرة لتقجد يف الحققان بالخؾؼة، فؽقػ » :قال ابن حزم

 .(4)وقد أكدهتا طـدكا الشريعة، وما بعد هذا مصاب

  طـ أبل سعقد بنسـاد مؼطقع،  «الؿجالسة»يف  ـوريالديذكر

الؿدائـل، طـ وهب بـ مـبف؛ قال: إذا كان الرجؾ ٓ يـؽر طؿؾ السقء طىل 

أهؾف جاء صائر يؼال لف الؼرقػـة طىل مشريؼ بابف، فقؿؽث هـاك أربعقـ يقما؛ 

فنن أكؽر صار وذهب، وإن مل يـؽر مسح بجـاحقف طىل طقـقف، فؾق رأى الرجال 

 مرأتف تـؽح مل ير ذلؽ قبقحا، فذلؽ الؼـذع الديقث الذي ٓ يـظر اهلل إلقف.مع ا

إبراهقؿ الحربل يػسره؛ فؼال: مشريؼ الباب: مدخؾ الشؿس فقف، 

                                                                 

 (، ط: مؽتبة دار البقان.99العشرون(، )ص( الؽبائر، )الؽبقرة السابعة و7)

 .(98( الجقاب الشايف، )ص2)

 (.739إوائؾ لؾعسؽري، )ص( 5)

 (.206صقق الحؿامة، )ص( 4)
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 (7)«والؼـذع؛ ففق الذلقؾ الذي ٓ يغار؛ فؼد مجع إىل الؼبح الذلة

 رأيت يف الجاهؾقة قردة اجتؿع طؾقفا » طن طؿرو بن مقؿون، قال:و

 .(2)ة، قد زكت، فرمجقها، فرمجتفا معفؿدَ قرَ 

 الػرس يغار طىل جـسف فتبا لؾذي ٓ غقرة » :قال أبو بؽر الخوارزمي

 .(5)لف وكؽاحف مشقب وكسبف غقر صاهر كعقذ باهلل

 مـف ما حؽل طـ البفائؿ: »، «الؿحاسـ وإضداد»يف  وذكر الجاحظ

جرة، فشددكا طقـف، قال شقخ مـ بـل قشقر: كـا يف كتاج، فامتـع فرس مـ ح

فـزا طؾقفا، فؾؿا فرغ فتحـا العصؾة فرأى الحجرة وكاكت أمف، فعؿد إىل ذكره 

 .(4)«بلسـاكف فؼطعف

                                                                 

م ٕبل بؽر الخقرازمل، مػقد العؾقم ومبقد الفؿق، و[2027( الؿجالسة، رقؿ ]7)

 (.479)ص

أحد الؼردة.  ])زكت( واقعفا-(، ت البغا، 5846( رواه البخاري يف صحقحف، )2)

)فرمجقها( رمقها بالحجارة حتك ماتت وخالصة ما قالف الشراح يف هذا أن الؿراد 

أكف شاهد ما صقرتف زكا ورجؿ فؼد ذكروا أهنا كاكت كائؿة إىل جاكب قرد فجاء آخر 

فغؿزها فذهبت معف حتك واقعفا ثؿ رجعت تقهؿ أهنا ما زالت إىل جـبف وهذا ربؿا 

 فالحققان لقس مؽؾػا وٓ يسؿك فعؾف بؿا يسؿك بف فعؾ يحصؾ بدافع الغريزة وإٓ

 .الؿؽؾػقـ مـ بـل آدم[

 (.479م ٕبل بؽر الخقرازمل، )ص( مػقد العؾقم ومبقد الفؿق5)

 (.290)ص( 4)
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 ملعاْٞ ايػري٠، ٚذنس غري٠ ايصخاب١ إجالٍ ايٓيب 

 

ة الؿحؿدية، تدل طىل ت مقاقػ طديدة يف السقرة الـبقية، والسـَّلؼد تجؾَّ 

فقفا،  كرها ومراطاة الؿقاقػ التل تتجؾَّ الغقرة، واقرطىل ا بل حرص الـ

مع تػصقؾ ذلؽ يف   معاذ حؽايةكؿا يف  تـتج طـفا؛ قد التل إحداثو

ومـفا أمره لزوجاتف بالحجاب أثـاء ، -ةكتب الحديث والسـَّ-شروحات ال

، وطـده استلذن طىل رسقل اهلل،  ابـ أّم مؽتقم دخقل ابـ مؽتقم، فننَّ 

فؼالتا: يا رسقل اهلل، هق  «قوما وأدخال البقت»ال لفؿا: امرأتان مـ كسائف، فؼ

  (7)«؟أفعؿقاوان أكتام»أطؿك، فؼال: 

 رمحؽؿ اهلل-فتلمؾقا »: ه(357)ت قال الحافظ أبو بؽر العامري- 

، لفذا إمر وتشديده فقف، مع طؾؿف بـزاهة أزواجف، تعظقؿ الؿصطػك 

                                                                 

(، 7848(، وإٍسحاق يف مسـده، )29350( والحديث رواه أمحد بنسـاٍد ضعقػ، )7)

ال حسـ صحقح، وضعػف (، وق2008(، والترمذي )4772وأخرجف أبق داود )

 الشقخ إلباين والشقخ شعقب يف تخريج الؿسـد.

 طـ الزهري طـ كبفان، حدثف أن أم سؾؿة حدثتف قالت: كـت طـد رسقل اهلل و

ومقؿقكة، فلقبؾ ابـ أم مؽتقم حتك دخؾ طؾقف، وذلؽ بعد أن أمركا بالحجاب، فؼال 

س أطؿك، ٓ يبصركا وٓ فؼؾـا: يا رسقل اهلل، ألق «احتجبا مـه»: رسقل اهلل 

 .«؟ أفعؿقاوان أكتام، ألستام تبصراكه »يعرفـا؟ قال: 
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َـّ ل ، وصحبتف َـّ ، وسالمة صدروه َـّ َـّ وكؿال طػتف ؽؿال الـبقة كقػ أمره

ك بصره، وفؼد ، مع كبر سـف، وطؿبآحتجاب، لئال يـظرن إىل ابـ أم مؽتقم

َـّ طـ الـظر إلقف، تعظقؿً  ،مجالف  اوبعده طـ أفة يف مجقع أحقالف، حتك زجره

لؿادة أفة طـ البقاصـ العػقػة أن يبؼك يف الؼؾب خاصٌر،  إمر اهلل، وحسؿً 

 ڃ ڃ]لؼقلف تعاىل ٕزواجف،  ايمذن يف الـظر إلقف، مقافؼً لذكٍر غقر محرم مل 

 ڎ] :، إىل ققلف{33}األحزاب: [ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 [ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

َـّ طـ خاصر فؽر الغقر فقفا  {33}األحزاب:  اأيًض  --مـف اوردً أي لؼؾقبؽ

طىل ما طؾؿ أكف سقحدث يف بعض مدطل ديـف وسقرتف، مـ دطقى العصؿة 

ة، كؿا قال وإمـ م ـ الػتـة التل ٓ يتحؼؼ إمـ مـفا مع بؼاء صبع البشريَّ

وهق معـك ، «مـ كػسل طؾقفاآلق خؾت بدجاجة مل »صالحل السؾػ، بعض 

 {53}يوسف: [ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :-–ققل يقسػ 

 .(7)أي يعصؿفا مـ بقـ الـػقس بػضؾف ومحاها بؾطػف.....

يف بداية  م سؾؿة، وكاكتخطبتف ٕما حصؾ يف بداية ومـ إجاللف لؾغقرة، 

لم الؿممـقـ ، إىل رأفتف بة وكقػ طالج ذلؽ بحؽؿتف شديدة الغقر إمر

يجة فقصقبفا بذلؽ حقـؿا كان يذكر أمامفا أم الؿممـقـ خد ؛طائشة 

ففل جبؾقة يف اإلكسان، ومع هذا فؼد  مـف ٓ بدَّ  أمرٌ  الغقرة إذ أنَّ  الغقرة الػطرية.

                                                                 

(، ط: 56-58اكظر: أحؽام الـظر إىل الؿحرمات وما فقف مـ الحظر وأفات، )ص( 7)

 دار ابـ حزم.
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اك، تؽؾؿ أهؾ العؾؿ  حقل معـك غقرة أم الؿممـقـ بؿا ٓ يبؼل فقف شبفة لِؽّؾ أفَّ

ا صاطـ أو مـافٍؼ كاطٍؼ  الغقرة مسامح » العؾؿاء،؛ قال الطبري وغقره مـ نصعَّ

لؾـساء فقفا ٓ طؼقبة طؾقفـ فقفا لؿا جبؾـ طؾقف مـ ذلؽ، ولفذا مل يزجر 

 .«طائشة

 شة لصغر ذلؽ جرى مـ طائ طـدي أنَّ »:  وقال الؼاضي طقاض

ـْ  وهذا ٓ يؿـع  .، كذا قالبؾغت حقـئذٍ  سـفا، وأول شبقبفا، ولعؾفا مل تؽ

 .(7)الؿحرمات كسائرِ  اوتلديبً  ااإلكؽار زجرً 

، فعـ جابر بـ طبد اهلل لغقرة الػاروق طؿر   ومـفا إجالله* 

رأيتـي دخؾت الجـة، فنذا أكا بالرمقصاء، امرأة »: ، قال: قال الـبل 

 اوسؿعت خشػة، فؼؾت: من هذا؟ فؼال: هذا بالل، ورأيت قصًر أبي صؾحة، 

بػـائه جارية، فؼؾت: لؿن هذا؟ فؼال: لعؿر، فلردت أن أدخؾه فلكظر إلقه، 

 .(2)فؼال طؿر: بلبل وأمل يا رسقل اهلل أطؾقؽ أغار! «فذكرت غقرتك

ما حؽاه ، ومفافوإجالله لؿعـى الغقرة ومػ ومن مراطاة الـبي * 

يف سبب تلخقر حد الزكا طىل الؿرأة ، «شرح مسؾؿ»الشافعل يف  مام الـقوياإل

يف الصحقح مـ  «مسؾؿ»التل كاكت حبىل مـ الزكا، وكص الحديث كؿا طـد، 

: أن امرأة مـ جفقـة أتت رسقل حديث طؿران بـ الحصقـ الخزاطل 

                                                                 

 .(7/240ب الشرطقة، )ا( ذكره ابـ مػؾح يف أد7)

أبل حػص الؼرشل  باب مـاقب طؿر بـ الخطاب»( رواه البخاري يف صحقحف، 2)

 .(5906، )«العدوي 
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وهل حبىل مـ الزكك، فؼالت: يا رسقل اهلل، أصبت حدا فلقؿف - -اهلل 

« أحسن إلقفا، فنذا وضعت فلتـي»ولقفا، فؼال: - -بل اهلل طظ، فدطا ك

فشدت طؾقفا ثقاهبا، ثؿ أمر هبا فرمجت، ثؿ صىل - -فػعؾ فلمر هبا كبل اهلل 

لؼد تابت توبة »طؾقفا. فؼال لف طؿر: تصظ طؾقفا يا رسقل اهلل وقد زكت؟ قال: 

ن أن لو قسؿت بقن سبعقن من أهل الؿديـة لوسعتفم، وهل وجدت أفضل م

 «؟! جادت بـػسفا هلل

 هذا اإلحسان لف » :يف شرحه طؾى صحقح مسؾم قال اإلمام الـووي

 سببان: 

الخقف طؾقفا مـ أقارهبا أن تحؿؾفؿ الغقرة ولحقق العار هبؿ أن  :أحدمها

 يمذوها، فلوصك باإلحسان إلقفا تحذيرا لفؿ مـ ذلؽ.

إلحسان إلقفا لؿا يف أمر بف رمحة لفا، إذ قد تابت، وحرض طىل ا :والثاين

كػقس الـاس مـ الـػرة مـ مثؾفا، وإسؿاطفا الؽالم الؿمذي وكحق ذلؽ 

  (7)«فـفك طـ هذا كؾف

 ٚعسِض َٔ األحادِٜح  <ًخصسايرنس ال ي يفَ 

، قال:  البراء بـ طازب ، مـ حديِث يف ســف داودأبق  ما رواه* 

معفؿ لقاء،  بقـؿا أكا أصقف طىل إبؾ ي ضؾت إذ أقبؾ ركب، أو فقارس،»

، إذ أتقا قبة، - -فجعؾ إطراب يطقػقن بل لؿـزلتل مـ الـبل 

فاستخرجقا مـفا رجال فضربقا طـؼف، فسللت طـف، فذكروا أكف أطرس بامرأة 

                                                                 

 .(7969( شرح صحقح مسؾؿ، )7)
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 .(7)أبقف

ويف صحقح مسؾؿ، مـ حديث سؾقؿان بـ بريدة، طـ أبقف، قال: قال * 

رمة أمفاهتؿ، وما حرمة كساء الؿجاهديـ طىل الؼاطديـ كح: »رسقل اهلل 

مـ الؿجاهديـ يف أهؾف فقخقكف فقفؿ، إٓ  مـ رجؾ مـ الؼاطديـ يخؾػ رجاًل 

 .(2)«وقػ لف يقم الؼقامة، فقلخذ مـ طؿؾف ما شاء، فؿا ضـؽؿ؟

اصؾع يف  رجاًل  أنَّ »  سفؾ بـ سعد مـ حديِث  «الصحقحقـ»ويف * 

ؿا رآه مدرى يحؽ بف رأسف، فؾ ويف يد الـبل ، يف باب الـبل جحر 

 ام جعل اإلذن من أجل  به يف طقـك، إكَّ  ك تـظرين لطعـت  لو أطؾم أكَّ »قال: 

 .(5)«البصر

 كذلؽ مـ اصؾع يف بقت ققم مـ ثؼب أو شؼ يف الباب و» :قال ابن ققم

فـظر حرمة أو طقرة فؾفؿ خذفف وصعـف يف طقـف، فنن اكؼؾعت طقـف  ؛بغقر إذهنؿ

 .(4)فال ضؿان طؾقفؿ

اكم والدخول إيَّ »قال:  رسقل اهلل  : أنَّ طامر وطـ طؼبة بـ * 

                                                                 

، «مسـد أمحد»(، وهق يف 4399) «الؽبرى»(، وأخرجف الـسائل يف 4439( )7)

(78798). 

 .(756، رقؿ، )«باب حرمة كساء الؿجاهديـ، وإثؿ مـ خاهنؿ فقفـ»( كتاب اإلمارة، 2)

قح مسؾؿ، كتاب أدب، (، وصح3624( صحقح البخاري، كتاب الؾباس )5)

 .(47رقؿ)

 .(3/595( زاد الؿعاد، )4)
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فؼال رجؾ مـ إكصار: يا رسقل اهلل، أفرأيت الحؿق؟ قال: « ساءطؾى الـَّ 

 .(7)«الؿوت الحؿو»

 الحؿق: مجعف إمحاء، وهؿ إصفار مـ قبؾ  : قال البغوي

هفـا ، وأراد االزوج، وإختان مـ قبؾ الؿرأة، وإصفار تجؿع الػريؼقـ أيًض 

كان أراد أبا الزوج وهق محرم،  لؾؿرأة، وإنْ  اف ٓ يؽقن محرمً أخا الزوج، فنكَّ 

 فؽقػ بؿـ لقس بؿحرم؟!.

َـّ «. الحؿو الؿوت»وققلف:  ذلؽ،  قال أبق طبقد: يؼقل: فؾقؿت، وٓ يػعؾ

أي: فا العرب، كؿا تؼقل إسد الؿقت. وقال ابـ إطرابل: هذه كؾؿة تؼقل

 ا يؼقلقن: السؾطان كار.لؼاؤه مثؾ الؿقت، وكؿ

 .(2)فؿعـك هذا الؽالم: إن خؾقة الحؿق معفا أشد خؾقة غقره مـ البعداء

ال خيؾون رجل بامرأة إال »قال:  ، طـ الـبل وطـ ابـ طباس * 

فؼام رجؾ، فؼال: يا رسقل اهلل، امرأيت خرجت حاجة، واكتتبت « مع ذي حمرم

 .(5)«أتكارجع فحج مع امر»كذا وكذا، قال:  يف غزوةِ 

 ِف » :قال الغزالي يف اإلحقاء يسدون  َكاَن أَْصَحاُب َرُسقِل الؾَّ

 .(4)لئال تطؾع الـسقان إىل الرجال ؟!والثؼب يف الحقطان ،الؽقى

                                                                 

 .(27(، ومسؾؿ يف كتاب السالم، )3252( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب الـؽاح)7)

 (، ط: الؿؽتب اإلسالمل.28-6/20( شرح السـة لؾبغقي، )2)

 .(424(، ومسؾؿ، يف كتاب الحج، )3255( رواه البخاري، يف كتاب الـؽاح، )5)

 .(2/49اكظر اإلحقاء، )( 4)
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يف مسؾؿ ما رواه اإلمام فقؿا كؼؾتف كتب الحديث،  (7)ومن اإلجالل* 

أن ث، أن بؽر بـ سقادة، حدثف بنسـاده، طـ طؿرو بـ الحارصحقحف، 

 اكػرً  طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص، حدثف أنَّ  الرمحـ بـ جبقر حدثف أنَّ  طبد

- بـل هاشؿ دخؾقا طىل أسؿاء بـت طؿقس، فدخؾ أبق بؽر الصديؼ مـ

، ، وهل تحتف يقمئذ، فرآهؿ، فؽره ذلؽ، فذكر ذلؽ لرسقل اهلل -

قام  ثؿَّ « من ذلكاهلل قد برأها  إنَّ : »، فؼال رسقل اهلل اإٓ خقرً  وقال: مل أرَ 

                                                                 

كان فقفؿ غالم  وفد طبد الؼقس لؿا قدمقا طىل الـبل »( روي طـ الشعبل: أن 7)

 .«إكؿا كاكت خطقئة داود الـظر »ضاهر القضاءة، فلجؾسف خؾػ ضفره. وقال: 

، وشقخ اإلسالم يف السقاسة الشرطقة، «ذم الفقى»الحديث ذكره ابـ الجقزي يف 

كؿا يالحظ مـ صقغ التؿريض، والشعبل تابعل مل  (، وهق ضعقػ جًدا،588)ص

، فالخبر إذن مؼطقع؛ واكظر السؾسؾة الضعقػة لؾشقخ إلباين  يدرك الـبل 

(575). 

 (، ط: دار الحديث وقال، 2/6: ساق ابـ حجر الفقتؿل يف الزواجر، )قًت

وروي لؽـ بسـد ضعقػ كؿا طبر بف بعضفؿ بؾ واٍه كؿا طبر بف شقخ اإلسالم »

 ، ثؿ ساقف بعد ذلؽ.«العسؼالين

مجقل هذا الشاب خقفا وحرًصا وغقرة وحقاء طؾقف  وطىل كؾ فنن مـع الـبل 

وطىل مـ حقلف أن يػتـ بف، وهمٓء يعرفقن بالؿردان طـد العؾؿاء؛ وقد قال ابـ 

وأقاويؾ السؾػ يف التـػقر مـفؿ والتحذير مـ رؤيتفؿ »، «الزواجر»يف  حجر 

 .«وسؿقهؿ إكتان؛ ٕهنؿ مستؼذرون شرطاأكثر مـ أن تحصر 

أمر بآستئذان، »رطاية لؾعػة، وحػاًضا طىل الغقرة،  واطؾؿ يا أخل أن الـبل 

وأمر بغض البصر، ومـع لؿس الجـبقة، والخؾقة هبا، ومـع سػرها بال محرم، 

 .«ومـعفا مـ وضع الطقب والخروج خارج البقت وغقر ذلؽ
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َـّ »فؼال:  طىل الؿـبرِ  رسقل اهلل  ، رجؾ، بعد يقمل هذا، طىل مغقبةٍ  ٓ يدخؾ

 .(7)إٓ ومعف رجؾ أو اثـان

ا قبطقة كثقػة مؿَّ --كساين رسقل اهلل »: وطـ أسامة بـ زيد * 

 «؟ما لك مل تؾبس الؼبطقة»فؽسقهتا امرأيت فؼال:  ،أهداها لف دحقة الؽؾبل

تصف  ي أخاف أن  مرها فؾتجعل حتتفا غاللة، فنكَّ »ا امرأيت فؼال: : كسقهتقؾُت 

 .(2)«حجم طظامفا

، قالت: طائشة  وطـ ابـ شفاب، قال: أخبرين طروة بـ الزبقر، أنَّ * 

ا طىل باب حجريت والحبشة يؾعبقن يف يقمً  لؼد رأيت رسقل اهلل »

 .(5)«يسترين بردائف، أكظر إىل لعبفؿ الؿسجد، ورسقل اهلل 

قال: قال رسقل   وروى الترمذي بنسـاده طـ كافع، طـ ابـ طؿر* 

فؼالت أم سؾؿة:  ،«ثوبه خقالء مل يـظر اهلل إلقه يوم الؼقامة من جرَّ »: اهلل 

َـّ  ، فؼالت: إذا تـؽشػ «ايرخقن شبًر »؟ قال: فؽقػ يصـعـ الـساء بذيقلف

َـّ   .(4)«، ال يزدن طؾقهافقرخقـه ذراطً »، قال: أقدامف

                                                                 

(7( )2705). 

(، أخرجف الضقاء 757إلباين يف جؾباب الؿرأة الؿسؾؿة، )ص( قال الشقخ 2)

(، وأمحد، والبقفؼل، بسـد حسـ، ولف شاهد مـ 447/ 7) «إحاديث الؿختارة»يف 

حديث دحقة كػسف، أخرجف أبق داود والبقفؼل والحاكؿ، وصححف، وفقف كظر، وقد 

 .«طـ اإلطادة ، فلغـك«الثؿر الؿستطاب»تؽؾؿـا طىل الحديث مػصاًل يف 

 .(434، )«باب أصحاب الحراب يف الؿسجد»( صحقح البخاري، كتاب الصالة، 5)

 (، وأمحد يف مسـده،7057، )«هذا حديث حسـ صحقح »( رواه الترمذي، وقال، 4)

☜ 
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ما من امرأة تطقبت »: : قال رسقل اهلل ـ أبل هريرة وط* 

فاذهبي  تغتسل مـه اغتساهلا من الجـابة لؾؿسجد فقؼبل اهلل هلا صالة حتى

 .(1)«فاغتسؾي

                                                                 

☜ 

 (6930(، والـسائل يف الؽبرى، )44/287)

ب إسـاد (، وقال الشقخ شعق2330(، ط: الرسالة، والطقالسل )0636( رواه أمحد، )7)

 .«محتؿؾ لؾتحسقـ»

(، ط: دار الحديث، 0649طؾؼ الشقخ أمحد شاكر طؾقف يف تحؼقؼف لؾؿسـد، ) *

هذا التشديد -أيتفا الؿرأة الؿسؾؿة -أيفا الرجؾ الؿسؾؿ، واكظري-واكظر»فؼال: 

، يف خروج الؿرأة متطقبة تريد الؿسجد لعبادة رهبا: أهنا ٓ تؼبؾ مـ رسقل اهلل 

تغتسؾ مـ الطقب كغسؾ الجـابة، حتك يزول أثر الطقب. اكظروا إىل  لفا صالة إن مل

هذا، وإىل ما يػعؾ كساء طصركا الؿتفتؽات الػاجرات الداطرات، وهـ يـتسبـ إىل 

اإلسالم زوًرا وكذبا، يساطدهـ الرجال الػجار إجرياء طىل اهلل وطىل رسقلف وطىل 

ر الؿرأة، وبخروجفا طارية باغقة، بديفقات اإِلسالم يزطؿقن مجقًعا أن ٓ بلس بسػق

وباختالصفا بالرجال يف إسقاق وأماكـ الؾفق والػجقر، ويجترؤن مجقعا فقزطؿقن 

أن اإلسالم مل يحرم طىل الؿرأة آختالط، ومل يحرم طؾقفا تقىل الؿـاصب العامة، 

 ، ويجقزون لفا أن تتقىل«طؾؿقة»ومل يحرم طؾقفا السػر يف البعثات التل يسؿقهنا 

الؿـاصب السقاسقة. بؾ اكظروا إىل مـظر همٓء الػقاجر يف إسقاق والطرقات وقد 

كشػـ طـ طقراهتـ التل أمر اهلل ورسقلف بسترها. فترى الؿرأة وقد كشػت طـ 

رأسفا متزيـة متفتؽة، وكشػت طـ ثديقفا، وطـ صدرها وضفرها، وطـ إبطقفا وما 

ئًا، والتل تشػ طؿا تحتفا، وتظفره يف تحت إبطقفا، وتؾبس الثقاب التل ٓ تستر شق

أمجؾ مظفر لفا. بؾ إكـا كرى هذه الؿـؽرات يف هنار شفر رمضان، ٓ يستحقـ، وٓ 

يستحل مـ استرطاه اهلل إياهـ مـ الرجال، بؾ مـ أشباه الرجال، الديايقث!! ثؿ قؾ 

☜ 
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 >سئؾ فؼد هق مـ كؿال الؿروءة،  والذي أرشد إلقف الـبل  قًت

ا عرف فالتؼقى، وأمَّ ا حقث تُ أمَّ »، فؼال: طـ الؿروءةِ  إياس بـ معاوية 

 .(7)حقث ٓ تعرف فالّؾباس

  ايصدٜل> 

 :قال ،فديحدثـا أبق غسان الـّ ،روى الخرائطل حدثـا طظ بـ إطرابل

يف خالفتف بطريؼ مـ صرق الؿديـة؛ فنذا جارية  أبق بؽر الصديؼ  مرَّ »

 :وهل تؼقلتطحـ برحاها، 

 وهقيتييف مييـ قبييؾ قطييع تؿييائؿل

 

 ُمتؿايًسييا مثيييؾ الؼضيييقب الـييياطؿ ...

 ن كيييقر البيييدر سيييـة وجفيييفوكيييل 

 

... 
(2)يـؿييل ويصييعد يف ذؤابيية هاشييؿ

 

 ؟أحرة أكت أم مؿؾقكة !ويؾؽ :فؼالفدق طؾقفا الباب، فخرجت إلقف،  

فبؽت ثؿ  ؟فؿـ هقيت :قال بؾ مؿؾقكة يا خؾقػة رسقل اهلل  :فؼالت

 :ٓ أريؿ أو تعؾؿقـل فؼالت :بحؼ اهلل إٓ اكصرفت طـل قال :قالت

 لغييراُم بؼؾبفيياوأكييا التييل لعِييَب ا

 

ييد بييـ الؼاسييؿ ...  فبؽييت لِحييّب محؿَّ

 
فصار إىل الؿسجد وبعث إىل مقٓها فاشتراها مـف وبعث هبا إىل محؿد بـ 

                                                                 

☜ 

 .«مسؾؿقن؟!-رجال وكساء -بعد ذلؽ: أهمٓء 

 .(5/475(، والؿزي يف هتذيب الؽؿال، )7/535) ( ذكره وكقع يف أخبار الؼضاة،7)

( )تؿائؿل(، ما يعؾؼ يف العـؼ لدفع العقـ، متؿاسقًا، )ماس، يعـل تبختر، واختال(، 2)

 يـؿل، )يزيد(، )ذؤابة(، فالن ذؤابة ققمف شريػفؿ.
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همٓء فتـ الرجال، وكؿ قد مات هبـ »الؼاسؿ بـ جعػر بـ أبل صالب وقال: 

َـّ مـ كريؿ،   .(7)!مـ سؾقؿ وططب طؾقف

  ايفازٚم عُس> 

كت امرأة لعؿر تشفد صالة الصبح ، قال: كا طـ ابـ طؿرو* 

طؿر  والعشاء يف الجؿاطة يف الؿسجد، فؼقؾ لفا: مل تخرجقـ وقد تعؾؿقـ أنَّ 

يؽره ذلؽ ويغار؟ قالت: وما يؿـعف أن يـفاين؟ قال: يؿـعف ققل رسقل اهلل 

 .(2)«ماء اهلل مساجد اهللال متـعوا إ  : »

طؿر بـ  أنَّ »سؾؿة:  ، طـ طبد اهلل بـ أبل«الؽبرى»وروى البقفؼل يف، * 

ِرطفا كساؤكؿ فؼال  اس الؼباصل، ثؿَّ كسا الـَّ--الخطاب  قال: ٓ تَدَّ

رجؾ: يا أمقر الؿممـقـ قد ألبستفا امرأيت فلقبؾت يف البقت وأدبرت فؾؿ أره 

 (5)«يشػ. فؼال طؿر: إن مل يؽـ يشػ فنكف يصػ

طؿر يـفك  كان :قال ،طـ أبل يزيد الؿزين ،«مصـػف»وروى ابـ شقبة يف * 

 (4)إٓ يشػ فنكف يصػ. :فؼال ،إكف ٓ يشػ :فؼالقا ،الـساء طـ لبس الؼباصل

                                                                 

(، وطـف ابـ ققؿ يف 273(، واكظر: ديقان الصبابة، )327( اطتالل الؼؾقب، رقؿ )7)

 .(587ـ، )روضة الؿحبق

 .(677( رواه البخاري، )2)

، «جؾباب الؿرأة الؿسؾؿة»(، وصحح إسـاده الشقخ إلباين يف 2/254( )5)

 .(728)ص

 (.23288) « لباس الؼباصل لؾـساء. »كتاب الؾباس، ( 4)
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لؿا كان --طؿر بـ الخطاب ، أنَّ «السقاسة الشرطقة»ويف كتاب * 

 تؼقل فقفا: بالؿديـة فسؿع امرأة تتغـك بلبقاٍت  يعُس 

 هييؾ مييـ سييبقؾ إىل مخيير فلشييرهبا

 

 أو مييـ سييبقؾ إىل كصيير بييـ حجيياج ...

 
ًٓ احسـً اف، فقجده شابً فدطا ب  ؟، فـػاه إىل البصرة، فحؾؼ رأسف فازداد مجا

فـفك يجؾس إلقف الصبقان  رجاًل  ف بؾغف أنَّ ساء. وروي طـف: أكَّ لئال تػتؼ بف الـَّ

 (7)طـ مجالستف.

 ؟ارجؾ قد قتؾ يفقديً  أكف رفع إىل طؿر »، «روضة الؿحبقـ»ويف * 

 فبؾغـل أنَّ  ؛وأوصاين بامرأتف ازيً خرج غا اإن فالكً  :فؼال ،فسللف طـ قصتف

 فؽؿـت لف حتك جاء فجعؾ يـشد ويؼقل:يختؾػ إلقفا،  ايفقديً 

 وأبيييقض غييييرة اإلسيييالم مـييييل

 

 خؾيييقت بعرسييييف لقيييؾ التؿييييام ...

 أبقييييت طييييىل ترائبفييييا ويؿسييييل 

 

 طيييىل جييييرداء ٓحؼييية الحييييزام ...

 كيييلن مقاضيييع اليييربالت مـفيييا 

 

 فئييييييام يـفضييييييقن إىل فئييييييام ...

  (2)تؾتف فلهدر طؿر دمف.فؼؿت إلقف فؼ 

أولقاء  :فؼال ؟!رجؾ قد قتؾ امرأتف ومعفا رجؾ آخر» ورفع إلقف 

! فؼال طؿر ف قد قتؾ صاحبـاأولقاء الرجؾ إكَّ  :وقال ،الؿرأة هذا قتؾ صاحبتـا

                                                                 

(، ط: مدار 567( اكظر كتاب السقاسة الشرطقة بتعؾقؼ العالمة ابـ طثقؿقـ، )ص7)

(، قال الحافظ 5/283صبؼات ابـ سعد، )»شل كسب إىل القصـ لؾـشر، ويف الحقا

 .«( سـده صحقح5/306ابـ حجر يف اإلصابة، )

 .(4/779(، وطققن إخبار، )572( )ص2)
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كان  فننْ  ،قال ضرب أخر فخذي امرأتف بالسقػ ؟ما يؼقل همٓء»، 

فؼالقا ضرب بسقػف فؼطع  ؟يؼقل فؼال لفؿ طؿر مابقـفؿا أحد فؼد قتؾتف. 

 إنَّ » فؼال طؿر  .فخذي الؿرأة فلصاب وسط الرجؾ فؼطعف باثـتقـ

 ذكره سعقد بـ مـصقر يف ســف. «طادوا فعد

  وأخذ هبذا مجاطة »: امعؾؼً  «روضة الؿحبقـ»يف  ؼقمالابن اإلمام قال

 وجد رجاًل  قالقا لق؛ مـ الػؼفاء مـفؿ اإلمام أمحد وأصحابف رمحفؿ اهلل تعاىل

تؽقن الؿرأة مؽرهة  يزين بامرأتف فؼتؾفؿا فال قصاص طؾقف وٓ ضؿان إٓ أنْ 

فعؾقف الؼصاص بؼتؾفا ولؽـ ٓ يؼبؾ ققل الزوج إٓ بتصديؼ القي أو 

 .(7)«بقـة

   أنَّ »طبقد بـ طؿقر: طـ ، الؼؾوب لؾخرائطي بنسـاده ويف اطتالل 

لفؿ تحتطب فلرادها طـ  مـ هذيؾ، فذهبت جارية ا، أضاف إكساكً رجاًل 

ذلؽ قتقؾ اهلل، ٓ »، فؼال: كػسفا، فرمتف بػفر فؼتؾتف، فرفع ذلؽ إىل طؿر 

 .(2)«ايقدى أبدً 

  عجُإ أَري املؤَٓني غري٠> 

، طـ ابـ جريج مقىل أم حبقبة ، بنسـادهِ «تاريخ الؿديـة ٓبـ شبة» :ويف *

ؿد بـ أبل يف الدار. فؿا شعرت وقد خرج مح كـت مع طثؿان »قال: 

اس قد دخؾقا مـ الخقخة وتدلقا بؽر وكحـ كؼقل: هؿ يف الصؾح، إذا بالـَّ

                                                                 

 .(577-577( روضة الؿحبقـ، )7)

 .(767(، رقؿ، )66( )ص2)
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بلمراس الحبال مـ سقر الدار ومعفؿ السققف، فرمقت بسقػل وجؾست 

، إىل طؾقف، وسؿعت صقاحفؿ، فنين ٕكظر إىل مصحػ يف يد طثؿان 

 وكشرت كائؾة بـت الػرافصة شعرها. محرة أديؿف،

خذي مخارك فؾعؿري لدخقلفؿ طظ أطظؿ مـ : »فؼال لفا طثؿان  

، وأهقى الرجؾ لعثؿان بالسقػ، فاتؼاه بقده، فؼطع إصبعقـ «حرمة شعرك

 (7)مـ أصابعفا، ثؿ قتؾقه وخرجقا يؽبرون.

  عًٞ أَري املؤَٓني غري٠> 

أما تغارون أن تخرج »كان يؼقل،  طـ طظ  «أمحد»يف مسـد و* 

 .«كساؤكؿ؟

أٓ تستحققن أو تغارون؟ فنكف بؾغـل أن كساءكؿ »قال هـاد يف حديثف: 

 .(2)«يخرجـ يف إسقاق يزامحـ العؾقج

ا يـسب إلقف *  ورآها تستاك فؼال  ف دخؾ طىل فاصؿة ، أكَّ ومؿَّ

 يف ذلؽ:

                                                                 

لضعػ ابـ جريج، وفقف تصحقػ، وطقسك بـ ؟ (، وإثر ضعقػ477/7577( )7)

 يزيد مؼبقل.

 (، وإسـاده ضعقػ لضعػ شريؽ.7778اكظر: مسـد أمحد، )( 2)

(، )العؾقج مجع طؾج بؽسر أولف وسؽقن 70/575قال صاحب الػتح الرباين، )

ثاكقف، وهق الرجؾ الؼقى الضخؿ وقال، مل أقػ طىل هذا إثر لغقر طبد اهلل بـ آمام 

 .(2/49محد(، وذكره الغزاي يف اإلحقاء طـ الحسـ، )أ
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 حظقيييت ييييا طيييقد إراِك بثغرهيييا

 

 أمييا خػييت يييا طييقد إراك أراكييا ...

 لييق كـييت مييـ أهييؾ الؼتييال قتؾتييؽ 

 

 ِسييقاُك ِسييقاكا مييا فيياز مـييل يييا ...

 
 الؼقم أن يؾبقا بحرقة  امستصرًخ  تؾ طامؾف بإكبارطـدما قُ   وقال

 تغار قؾقهبؿ وتثلر لتؾؽ الدماء.الـداء، وأن 

! مـ جّد همٓء يف باصؾفؿ وفشؾؽؿ طـ حّؼؽؿ! فؼبحا ايا طجبً »فؼال: 

يرمك، يغار طؾقؽؿ وٓ تغقرون، وتغزون وٓ  احقـ صرتؿ غرًض  الؽؿ وترًح 

زون، ويعصك اهلل وترضقن. إن أمرتؽؿ بالؿسقر إلقفؿ يف الحّر قؾتؿ: محاّرة تغ

 الؼقظ، أمفؾـا حتك يـسؾخ الحّر، وإن أمرتؽؿ بالؿسقر إلقفؿ يف الشتاء قؾتؿ:

أمفؾـا حتك يـسؾخ الشتاء هذا أوان قّر؛ كّؾ هذا فرارا مـ الحّر والؼّر، 

 رجال! أحالم إصػال وطؼقل فلكتؿ واهلل مـ السقػ أفّر، يا أشباه الرجال وٓ

 رأيل بالعصقان والخذٓن، حتك قالت قريش: 
ّ
رّبات الحجال؛ أفسدتؿ طظ

ؿ! هؾ مـفؿ أحد ابـ أبل صالب شجاع ولؽـ ٓ طؾؿ لف بالحرب. هلل أبقه

وأصقل تجربة مـّل؟ لؼد هنضت فقفا وما بؾغت العشريـ ففا  أشّد لفا مراسا

 (7)لؽـ ٓ رأي لؿـ ٓ يطاع.أكا أن قد كقّػت طىل الستقـ، و

  عاذ  <غري٠َ 

كان يلكؾ تّػاحًة ومعف امرأتف --أّن معاذ بـ جبؾ»وطـ طؾؼؿة: * 

                                                                 

(، والققم الؽػار يجدون يف باصؾفؿ ويـشرون الؿحرمات 2/230خبار، )( طققن ا7ٕ)

والؿـؽرات وشباب الؿسؾؿقـ جؾقًسا ٓ يحركقن شقئًا، فنىل اهلل كشؽق غربة الديـ، 

 وضعػ الؿسؾؿقـ.
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 .(7)«افدخؾ طؾفا غالٌم، فـاولتف أمرأتف تّػاحًة قد أكؾت مـفا فلوجعفا ضربً 

  سٜس٠  <أبٖٛ 

: أكف لؼل امرأة، فقجد مـفا ريح إطصار صقبة، --وطـ أبل هريرة* 

أبق هريرة: الؿسجد تريديـ؟ قالت: كعؿ. قال: ولف تطقبت؟ قالت: فؼال لفا 

ما من امرأة تطقبت لؾؿسجد فقؼبل »: كعؿ، قال أبق هريرة: قال رسقل اهلل 

 . (2)فاذهبل فاغتسظ «اهلل هلا صالة حتى تغتسل مـه اغتساهلا من الجـابة

  طعٛد ٛقٛف عٔ ابَٔ   <حدٜحَ 

لقغار  إنَّ اهلل »طـ طبد اهلل قال: روى الثقري طـ محاد بـ إبراهقؿ * 

 .(5)«لؾؿسؾؿ فؾقغر

                                                                 

(، وطـف 045(، واطتالل الؼؾقب لؾخرائطل، )84( أخبار الـساء ٓبـ الجقزي، )ص7)

 .(266ابـ ققؿ يف روضة الؿحبقـ، )ص

(، وقال الشقخ شعقب إسـاد 2330(، ط: الرسالة، والطقالسل )0636( رواه أمحد، )2)

 .«محتؿؾ لؾتحسقـ»

، ويف التـقير بشرح الجامع الصغقر، «الجقاب الشايف»( ذكره ابـ ققؿ هبذا الؾػظ، يف 5)

أي ٕجؾف وتؼدم تػسقر الغقرة أهنا الحؿقة وإكػة: أي بقـ »(، قال: 5/474)

ٓ أكف بقـ معـاها يف حؼف تعاىل، يجلء فقفا الؼقٓن: التسؾقؿ والتػقيض أو  متعؾؼفا

التلويؾ بالحؿؾ طىل الؿجاز فقراد هبا الؽراهة ٕكف مـف ٓزم الغقرة، وقد فسرت 

غقرتف تعاىل يف الحديث أيت بلهنا تعؾؼ بنتقان الؿممـ ما حرم طؾقف. )فؾقغر( فؾقؽره 

ار طىل كػسف أن يراه مقٓه طاصقًا لف. وضعػف الشقخ ما حرم اهلل طؾقف ويتجـبف ويغ

 .(7043إلباين، يف ضعقػ الجامع )
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 غري٠ ضعد بٔ عباد٠> 

يؼقل: الؾفؿ ارزقـل  كان سعد»أنَّ ذكر الذهبل يف سقر أطالم الـبالء، و* 

 ًٓ مـصقر، أمحد: حدثـا يزيد، حدثـا طباد بـ  «فال تصؾح الػعال إٓ بالؿال، ما

 [ ک ڑ ڑ]لؿا كزلت:  طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس، قال:

  .{4}النور:

 هؽذا أكزلت يا رسقل اهلل؟ قال سعد سقد إكصار:

 «أال تسؿعون إلى ما يؼول سقدكم؟يا معشر األكصار! »: ال الـبل فؼ

ا، وٓ صؾؼ امرأة قالقا: ٓ تؾؿف، فنكف غققر، واهلل ما تزوج امرأة قط إٓ بؽرً 

 قط فاجترأ أحد يتزوجفا.

ٕطؾؿ أهنا حؼ، وأهنا مـ اهلل، ولؽـل قد فؼال سعد: يا رسقل اهلل! واهلل 

تعجبت أن لق وجدت لؽاع قد تػخذها رجؾ مل يؽـ ي أن أهقجف وٓ أحركف 

 .(7).. الحديث.حتك آيت بلربعة شفداء، فال آيت هبؿ، حتك يؼضل حاجتف

 ٚغري٠ ابٔ عُس > 

ـِ «أخبار الـساء»يف  البغدادي، ابـ الجقزيأبق الػرج ذكر و*  أبل  ، طـ اب

 ، بقـفا وبقـفا قرابةً جدارٍ  قؽة: أّن ابـ طؿرو سؿع امرأتف تؽّؾؿ امرأًة مـ وراءِ مؾ

                                                                 

 والطبري،، (7/576) والطقالسل، (7/258أمحد ) أخرجف، (والحديث7/203) (7)

سعد بـ »( وطباد بـ مـصقر ضعقػ، واكظر حقاشل السقر، يف ترمجة، 78/82)

 .«طبادة 
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 (7)ٓ يعؾؿفا ابـ طؿرو، قال: فجؿع لفا جرائد ثّؿ أتك فضرهبا هبا.

  غري٠ بالٍ ابٔ عبد اهلل بٔ عُس> 

: ، قال: قال رسقل اهلل --ويف صحقح مسؾؿ، طـ ابـ طؿر* 

  .«إلى الؿساجد بالؾقلال متـعوا الـساء من الخروج »

فؼال ابـ لعبد اهلل بـ طؿر: ٓ كدطفـ يخرجـ فقتخذكف دغال. قال فزبره 

  (2)!. وتؼقل: ٓ كدطفـأققل: قال رسقل اهلل »ابـ طؿر وقال: 

ف بالل بـ أكَّ  ،خرىأ جاء بف مصرح يف روايةٍ  «ابـ لعبد اهلل بـ طؿر»وققلف، 

وغقرة، واهلل  اشرع، ولؽـ خقفً ؾ، وهذا الؿـع لقس معارضًة لطبد اهلل 

 أطؾؿ.

 ًِط  <غري٠ غابَ 

مقىل ابـ -مالؽ بـ أكس، طـ صقػل إىل  ، بنسـادهِ «مسؾؿ»ويف صحقح * 

أخبرين أبق السائب، مقىل هشام بـ زهرة أكف دخؾ طىل أبل سعقد -أفؾح 

الخدري يف بقتف، قال: فقجدتف يصظ، فجؾست أكتظره حتك يؼضل صالتف، 

البقت، فالتػت فنذا حقة فقثبت ٕقتؾفا،  طراجقـ يف كاحقةِ  يف افسؿعت تحريؽً 

يف الدار، فؼال:  ا اكصرف أشار إىل بقٍت اجؾس فجؾست، فؾؿَّ  فلشار إي أنْ 

بعرس، قال:  طفدٍ  ا حديُث أترى هذا البقت؟ فؼؾت: كعؿ، قال: كان فقف فتك مـَّ

                                                                 

 (، واطتالل الؼؾقب لؾخرائطل، رقؿ266)ص ( واكظر: أيًضا روضة الؿحبقـ،7)

(042.) 

 .(753( صحقح مسؾؿ، )2)
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اهلل  إىل الخـدق فؽان ذلؽ الػتك يستلذن رسقل فخرجـا مع رسقل اهلل 

 لف رسقل اهلل  :بلكصاف الـفار فقرجع إىل أهؾف، فاستلذكف يقما، فؼال 

، فلخذ الرجؾ سالحف، ثؿ «ي أخشى طؾقك قريظةخذ طؾقك سالحك، فنكَّ »

وأصابتف -رجع فنذا امرأتف بقـ البابقـ قائؿة فلهقى إلقفا الرمح لقطعـفا بف 

تك تـظر ما الذي ، فؼالت لف: اكػػ طؾقؽ رمحؽ وادخؾ البقت ح(7)-غقرة

طظقؿة مـطقية طىل الػراش فلهقى إلقفا بالرمح  أخرجـل، فدخؾ فنذا بحقةٍ 

فاكتظؿفا بف، ثؿ خرج فركزه يف الدار فاضطربت طؾقف، فؿا يدرى أيفؿا كان 

، فذكركا ذلؽ لف أسرع مقتا الحقة أم الػتك، قال: فجئـا إىل رسقل اهلل 

 ابالؿديـة جـً  إنَّ »ثؿ قال: « روا لصاحبؽماستغػ»وقؾـا ادع اهلل يحققف لـا فؼال: 

لؽم بعد ذلك،  ابًد  ، فآذكوه ثالثة أيام، فنن  اقد أسؾؿوا، فنذا رأيتم مـفم شقئً 

 .(2)«ام هو شقطانفاقتؾوه، فنكَّ 

 «٘حدٜح أّ عط١ٝ، َٚفّٗٛ ايطًف ي»> 

 ع الجـائز، ومل ُيعزم ابَ ا طـ ات  ُكفقـ»ت: قال  طن أم ططقة

                                                                 

، «مقسقطة إلباين يف العؼقدة»( يؼقل الشقخ إلباين، كؿا جاء ذلؽ مذكقًرا يف كتاب 7)

أخذتف الغقرة اهلل أكبر! الققم يخرجـ »(، 8/87صـعة الشقخ شادي آل كعؿان، )

غقرة وٓ  رجال والشباب وٓ حراك وٓسافرات ومتبرجات يف إزقة وبخاصة ال

إحساس، هذا مجرد ما رآها واقػة طىل باب الدار فلخذها لقطعـفا بالسفام التل 

 .«كاكت معف أو الحربة

 .(2259، )«باب قتؾ الحقات وغقرها»، «كتاب السالم»( صحقح مسؾؿ، 2)



 
 
 

 56 رسالة عن الغرية

 .(7)«طؾقـا

 َـّ غقر  ساء يف الجـائز وإنْ : ويؽره خروج الـَّالاملؽي ل ابن حبقبقا ك

كقائح وٓ بقاكل يف جـائز أهؾ الخاصة مـ ذوي الؼرابة، وغقرهؿ قالقا: 

َـّ  أنْ  ويـبغل لإلِمامِ   مـ ذلؽ. يؿـعف

ـُ : قالو ـَ  وكان الحس ا  ؟مل يرجع يطردهـ، فنذا مل يرجع ويؼقل ٓ كدع حؼًّ

 (2)لباصؾ.

 يحثل يف وجقهفـ التراب ويطردهـ، فنن رجعـ روقوكان مس :

َّٓ رجع.  (5)وإ

 :كاكقا إذا خرجقا بالجـائز أغؾؼقا إبقاب طىل الـساء. وقال الـخعي 

 لقس لؾـساء يف الجـائز كصقب.--وقال ابن طؿر : 

 الصقاب الققم إخذ بؼقل ابـ حبقب وقال بعض متلخري الاملؽقة :

تـة وفساد كبقر فقـبغل لإلِمام أن يؿـعفـ مـ ٕن خروجفـ يمدي إىل ف

 (4)ذلؽ.

                                                                 

ل الـساء باب هن»(، ومسؾؿ، 7208( صحقح البخاري، باب اتباع الـساء الجـائز، )7)

 .(658،)«طـ اتباع الجـائز

 (.5/283(، وابـ أبل شقبة )430/ 5( أخرجف طبد الرزاق يف مصـػف )2)

 (.5/430(، وطبد الرزاق )284/ 5( أخرجف ابـ أبل شقبة يف مصـػف )5)

 .[4/493( اكظر كتاب اإلطالم بػقائد طؿدة أحؽام ٓبـ الؿؾؼـ، ]4)
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 :واهلل أطؾم لوجوه وهذا الػعل الحاصل مـفم

أريد بف  سقاءً  ،يف الـفل بل قد يؽقن مؼصدهؿ هق امتثال أمر الـَّ -

ص، أو ساء كؿا هق الظاهر مـ الـَّفة الـَّبؽا اسقاء كان مؼقدً وفل أو الحرمة، الـَّ

وأهؾ  مالٍؽ  بعض الؿذاهب كؿذهِب  كؿا هق ققُل غقرها التػريؼ بقـ الشابة و

 .الؿديـة

َـّ  اأو خقفً  -  َـّ مـ فتـف  .، وغقرًة طؾقف

َـّ  - َـّ حوطدم ت أو لضعػ قؾقهب َـّ  فؿراطاةً  ؿؾف مـ  لؾذريعةِ  وسدةً  لف

قالقا مـ الؿخالػات كآختالط، والـقاحة، وغقرها »ة، شرطقَّ  مخالػةٍ  حصقلِ 

َـّ   ، واهلل أطؾؿ.بؿـعف

 فاضؾ متركب مـ  الغقرة خؾٌؼ » :تعاىل  اإلمام ابن حزم قال

يتعدى غقره  مـ طدل كره أن يتعدى إىل حرمة غقره، وأنْ  ٕنَّ  جدة والعدل؟الـَّ

حدثت فقف طزة، ومـ العزة إكػة مـ  اجدة لف صبعً طىل حرمتف، ومـ كاكت الـَّ

 .(7)آهتضام

 أّ املؤَٓني عائػ١  زضاي١ٌ َٔ> 

دخؾ كسقة مـ بـل تؿقؿ »سقرة إحزاب، و «تػسقر»رصبل يف ذكر الؼ* 

طؾقفـ ثقاب رقاق، فؼالت طائشة: إن كـتـ مممـات فؾقس  طىل طائشة 

 .«، وإن كـتـ غقر مممـات فتؿتعقـفهذا بؾباس الؿممـات

                                                                 

 .(7/504( رسائؾ ابـ حزم، )7)
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وطؾقفا مخار قبطل معصػر،  أدخؾت امرأة طروس طىل طائشة »و* 

 .«امرأة تؾبس هذا «لـقرا» فؾؿا رأهتا قالت: مل تممـ بسقرة

وروى ابـ سعد يف الطبؼات الؽبرى، بسـده طـ إسؿاطقؾ بـ أبل خالد * 

طـ أمف وأختف أهنؿا دخؾتا طىل طائشة يقم التروية فسللتفا امرأة: أيحؾ ي أن 

أططل وجفل وأكا محرمة؟ فرفعت مخارها طـ صدرها حتك جعؾتف فقق 

 .(7)«رأسفا

 «حدٜح يف ايباب»: 

ا يذكر طـ ابـ  بنسـادمها الشقخان حديث رواه ،يف هذا الباب ومؿَّ

أمهفؿ شلن الؿرأة  اقريًش  أنَّ »، -- اب، طـ طروة، طـ طائشةشف

؟ فؼالقا: ومـ الؿخزومقة التل سرقت، فؼالقا: مـ يؽؾؿ فقفا رسقل اهلل 

، فؽؾؿف أسامة، فؼال رسقل اهلل يجترئ طؾقف إٓ أسامة، حب رسقل اهلل 

ام فا الـاس، إكَّ أي  »فاختطب، فؼال:  قامَ  ثؿَّ  «د من حدود اهلل؟أتشػع يف ح»: 

فم كاكوا إذا سرق فقفم الشريف تركوه، وإذا سرق أكَّ  ،أهؾك الذين قبؾؽم

فقفم الضعقف أقاموا طؾقه الحد، وايم اهلل لو أن فاصؿة بـت حمؿد سرقت 

 .(2)«لؼطعت يدها

، هايد بل يؼطع الـَّ أنْ  ـمِ مـفؿ  وخقففؿ طىل امرأةٍ فاكظر إىل غقرهتؿ 

حؽؿ الشرع، أو رفض فعؾ  طىل معارضةِ  ػالؿقق اهذ يحؿؾفؿ ومع ذلؽ مل

                                                                 

 (.77/464لطبؼات الؽبرى، )ا( 7)

 .(7980(، وصحقح مسؾؿ، )5403( صحقح البخاري، )2)
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 الذيـ يعارضقن الشرع أهؾ الـػاِق  كؿا كان يحصؾ ذلؽ مـ قبؾ ،الـبل 

بحثقا محؾتفؿ الغقرة أن يبؾ  وحؽؿ اهلل وحؽؿ رسقلف بؿثؾ هذه الؿقاقػ،

أسامة بـ »ا إٓ الحب ابـ الحب، ، فؾؿ يجدويف أمرها ـ يؽؾؿ الـبل طؿَّ 

بدون حؽؿ  ترك إمروي بل يرفع إمر لؾـَّ أنْ  !ولؽـ هقفات،  «زيد

الشريػ والقضقع، والغـل  ،الـاس يف حؽؿ الشرع يستقيوذلؽ حتك  (7)اهلل

الحؽؿ بقـ ة الـاجحة، وذلؽ بلْن يطبؼ والػؼقر، وهذا أصؾ السقاسقة الشرطقَّ 

 أو تػؾت! دون تؿؾٍؼ اس بؿا أكزل اهلل الـَّ

                                                                 

، طـ ربقعة بـ أبل طبد الرمحـ، أن الزبقر بـ العقام، لؼل «الؿقصل»( روى مالؽ يف 7)

رجال قد أخذ سارقا. وهق يريد أن يذهب بف إىل السؾطان. فشػع لف الزبقر لقرسؾف. 

إذا بؾغت بف السؾطان فؾعـ اهلل الشافع »ؼال الزبقر: فؼال: ٓ حتك أبؾغ بف السؾطان. ف

 «.والؿشػع

وهق مـؼطع مع وقػف، وهق طـد ابـ شقبة بسـٍد »(، 72/80قال الحافظ يف الػتح، )

، وروي مرفقطا كؿا «طـ الزبقر مقققفا، وبسـد آخر حسـ طـ طظ كحقه كذلؽ

 .(5/273(، والدارقطـل، )2284، )«إوسط»رواه الطبراين يف، 

طـ صػقان ابـ »(، 4564، )«باب مـ سرق مـ حرز»، «ســف»وروى أبق داود يف 

أمقة، قال: كـت كائؿا يف الؿسجد طظ مخقصة ي ثؿـ ثالثقـ درمها، فجاء رجؾ 

، فلمر بف لقؼطع، قال: فلتقتف، فؼؾت: فاختؾسفا مـل، فلخذ الرجؾ، فليت بف الـبل 

ففال كان هذا قبل أن »أكسئف ثؿـفا؟ قال: أتؼطعف مـ أجؾ ثالثقـ درمها، أكا أبقعف و

 .«تلتقـي به

ا، (، مؽررً 0525) «الؽبرى»والـسائل يف  ،(73575) «ورواه أمحد يف مسـده مؽررا

 .(2363وابـ ماجف، )
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 ايػري٠ ٔٚأخباز ع صٛز> 

 يف معرض طجائب الغقرة ،«الؿحبقـ ةروض»يف  قال اإلمام ابن ققم 

ولف  !وهذا مـ أطجب الغقرة ،طىل محبقبف مـ كػسف وقد يغار الؿحب  »

وطظ  ئكؿا ذكر أن الحسـ بـ هاكلغقره؛  اخشقة أن يؽقن مػتاًح  :أسباب مـفا

 :جتؿعا فتـاشدا فلكشد الحسـبـ طبد اهلل الجعػري اا

ييييا بييييدا ي أكَّفييييا ٓ تييييقدين  ولؿَّ

 

 وأنَّ هقاهيييا ليييقس طـيييل بؿيييـجظ ...

 تؿـقيييُت أْن تيييبىل بغقيييري لعؾَّفيييا 

 

 تييذوُق حييرارات الفييقى فتييرق ي ...

 
 فلكشده طؾي: 

 ربؿيييا سيييرين صيييدودوك طـَّيييل

 

 يف صالبقييييؽ وامتـاطييييؽ مـييييل ...

 حيييذًرا أْن أكيييقَن مػتييياح غقيييري 

 

 ذا ميييا خؾييقت كـيييت التؿـيييلفيين ...

 خشقةَ  ا؟وكان بعضفؿ يؿتـع مـ وصػ محبقبف وذكر محاسـف*  

 :طؾي بن طبسي الرافؼي :كام قال ،تعريضف لحب غقره لف

 ولسيييت بقاصيييػ أبيييدا خؾيييقاًل 

 

 أطرضيييييف ٕهيييييقاء الرجيييييال ...

 وميييا بييياي أشيييقق قؾيييب غقيييري 

 

... 
(7)ودون وصييالف سييتر الحجييال.

 

، فؼام وطؼر فت إلقف طروسف طىل فرسٍ زة الجاهؾقَّ  يف اأطرابقً  أنَّ  كحؽويُ  

 تؾؽ الػرس التل ركبت العروس!

 أنْ  خشقُت » فؼال لفؿ: طؿؾفِ  فتعجب الجؿقع مـ حقلف وسللقه طـ سر  

                                                                 

 .(575، 572( روضة الؿحبقـ، )ص7)
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 .«!امؽاهنا دافئً  زوجتل وٓ يزاُل  جؾقسِ  مؽانَ  السائُس  يركَب 

  إذ قال: وصدق حسان بن ثابت   

 أصيييقن طرضيييل بؿييياي ٓ أدكسيييف  

 

 ٓ بييارك اهلل بعييد العييرض يف الؿييال ...

 أحتيييال لؾؿيييال إن أودى فلكسيييبف 

 

... 
(7)ولست لؾعرض إن أودى بؿحتال

 

وسؼط  «امرأة الـعؿان»الـابغة الشاطر العربل مرت بف  ويحؽك أنَّ  * 

وجففا، فؿا كان مـفا إٓ أن سترت وجففا بذراطقفا، واكحـت طىل  غطاءُ 

 :مـف ايف ذلؽ شعرً  ٕخرى، فؼالترفع الـصقػ بقدها ا إرضِ 

 َسييَؼَط الـَِّصييقُػ َوَلييْؿ تُييِرْد إِْسييَؼاصَفُ 

 

... 
َفتَـَاَوَلتْيييييُف، َواتََؼتْـَيييييا بِاْلقَيييييدِ 
(2)

 

 اجسقؿً  ثؼقاًل  وتزّوج طبد اهلل بـ يزيد الحـػل امرأًة حسـاء، وكان رجاًل  * 

اه حبّف لفا، وشّدة ، وكان مـ أشّد الـّاس غقرًة. فدطاشديدً  ا، فلحبّفا حبًّ اضريػً 

وسؽـ بف وأقام  اغقرهتا طؾقفا، أن خرج هبا إىل بعض البقادي فابتـك لفا قصرً 

 (5)معفا مّدًة.

 شديد الغقرة، فنذا ولدت لف بـت  اف غققرً أكَّ  وققل طن امرؤ الؼقس

ـّ يف أحقاء العرب، وبؾغف ذلؽ  وأدها، فؾّؿا رأى ذلؽ كساؤه غقّبـ أوٓده

                                                                 

 .(7/787( اإليضاح يف طؾقم البالغة، لجالل الديـ البؾؼقـل، )7)

(، ط: 7/747( وتػسقر الؼرصبل، )7/797تػسقر ابـ كثقر، )، يف «البقت»( اكظر، 2)

 التقفقؼقة.

 .(727( أخبار الـساء، )ص5)
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ـّ حتّك قتؾ ـّ فتتبّعف  (7)«ف

بقا جـَّ»، كان يؼقل:  بـ ققسٍ  طـ إحـِػ  «أطالم الـبالء»ويف سقر * 

 لػرجفِ  ايؽقن وصافً  الرجَؾ  ل أبغُض ساء والطعام، إكَّ مجالسـا ذكر الـَّ

 .(2)«وبطـف

 >أٓ يتؽؾؿ الرجؾ  .وهذا مـ كؿال الؿروءة ومـ حسـ إدب قًت

الؿحارم  أمامذلؽ الؽالم  بؿا يتعؾؼ بؿثؾ هذه إمقر وأوكد مـف إذا كان

ف يستحب لؾزوج أٓ ، واطؾؿ أكَّ «إذكار»كؿا قال الـقوي يف  وإصفار؛

بؾػظ فقف ذكر مجاع الـساء، أو تؼبقؾفـ، أو  ،مـ أقارب زوجتف ايخاصب أحدً 

معاكؼتفـ، أو غقر ذلؽ مـ أكقاع آستؿتاع هبـ، أو ما يتضؿـ ذلؽ أو يستدل 

 بف طؾقف أو يػفؿ مـف.

كـت »قال:  طـ طظ  «صحقحل البخاري ومسؾؿ»ُرويـا يف  :القثؿ 

 ل، فلمرُت ( لؿؽان ابـتف مـَّرسقل اهلل ) أسلَل  مذاء فاستحققت أنْ  رجاًل 

 .(5)الؿؼداد فسللف 

رأى رجاًل يؽؾؿ امرأة يف صريؼفا، » ،وحؽك أبق إزهر أنَّ ابـ طائشة *

مل تؽـ  ؿفا بقـ الـاس، وإنْ ف لؼبقح بؽ أن تؽؾكاكت حرمتؽ إكَّ  فؼال لف: إنْ 

                                                                 

 (.7/727الشعر والشعراء ٓبـ قتقبة، )( 7)

، لقاققت الؿستعصؿل، «أسرار الحؽؿاء»(، ط: الرسالة، ويـظر، يف كتاب 4/64( )2)

 خرى.أط: دار البشائر فؼد زاد فقف طبارة 

 (، ط: دار الػؽر.283ص( إذكار، )5)
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 .(7)«اس يحدثفؿلؾـَّ حرمتؽ ففق أقبح، ثؿ ولَّك طـف وجؾَس 

 ڳ] :طـ أسباب الؽـاية يف الؼرآن وذكر ققلف تعاىل  قال السقوصي *

 .{23}ص: [ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

عجة طـ الؿرأة، كعادة العرب يف ذلؽ ٕن ترك التصريح بذكر ك بالـَّفؽـَّ

إٓ مريؿ قال السفقظ  ،ولفذا مل تذكر يف الؼرآن امرأة باسؿفا ،ـفساء أمجؾ مالـَّ

الؿؾقك  وهق أنَّ  لـؽتةٍ  ؛طادة الػصحاء وإكؿا ذكرت مريؿ باسؿفا طىل خالِف 

َـّ  ،وإشراف ٓ يذكرون حرائرهؿ يف مإل بؾ يؽـقن طـ  وٓ يبتذلقن أسؿاءه

  (2) .«الزوجة بالػرش والعقال وكحق ذلؽ

فاصؿة ة قفمة الؽاساين يف حؾب صؾبت مـف زوجتف الػؼولؿا كان العال *

ا هؿَّ بذلؽ استدطاه الؿؾؽ العادل كقر  السؿرقـدي الرجقع إىل بالده، فؾؿَّ

فف أكف ٓ يؼدر طىل مخالػة زوجتف، إذ هل  الديـ، وسللف أن يؼقؿ يف حؾب، فعرَّ

بحقث ٓ تحتجب مـف،  ابـت شقخف، فلرسؾ الؿؾؽ إىل فاصؿة خادمً 

ا طـ الؿؾؽ يف ذلؽ، فؾؿ تلذن لؾخادم، وأرسؾت إىل زوجفا تؼقل ويخاصبف

؟ أما تعؾؿ أكف ٓ يحؾ»لف:  أن يـظر إيَّ هذا  أَبُعَد طفدك بالػؼف إىل هذا الحدَّ

رق بقـف وبقـ الرجال يف طدم جقاز الـظر؟ فلرسؾ إلقفا الؿؾؽ الخادم؟ وأي ف

 .(5)«امرأة لتؽؾؿفا يف هذا

                                                                 

 .(، ط: التقفقؼقة427( ذكرها الؿاوردي يف إحؽام السؾطاكقَّة، )ص7)

 (، ط: التقفقؼقة.5/736( اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، )2)

، وذكره يف رؤية ديـقة يف ضقء ((، طـ )الجقاهر الؿضقئة772( أدلة الحجاب، )ص5)

☜ 
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 كان لرجؾ مـ إطراِب » :د بن العباس القزيديوقال أبو طبد اهلل حمؿ 

وكان لف غالم فراودها طـ كػسفا فقطدتف الؾقؾ وأطدت لف شػرة  ،ابـة

مـ  :فؼال، فخرج يعقي فسؿعف مقٓه، ا جاءها لؾؿقعاد فجبتففؾؿَّ  ،وحدهتا

يا  :فؼالت: ما صـعت هبذا الغالم، فؼال! فدخؾ طؾقفا، قال ابـتؽ ؟فعؾ بؽ

 صدرومـ ورد غقر مائف،  «مل يقكف مـ كقكف يشرب مـ سؼاءٍ »د العب إنَّ  أبِت 

 .(7)«لفا ٓ شؾاًل  :فؼالبؿثؾ دائف. 

صاحب  «أسد الديـ شقركقه»، يف ترمجة، «سقره»ذكر الذهبل يف و *

، وكاكت بالده كظقػة مـ الخؿقر، امفقبً  اشجاطً  بطاًل »ف كان: ، أكَّ محص 

مـ أن يـزح  امجؾة، ودام ذلؽ خقفً  مـ أبقاب محص ساء مـ الخروِج ومـع الـَّ

َـّ  ـّ  هب ، وكان ذا رأي العسػف، وكان يديؿ الصؾقات، وٓ يحب لفقً  رجالف

  .(2)«مؾقح وجاللة، كاكت الؿؾقك تداريف ويخافقكف ودهاء وشؽؾٍ 

ومـ »، «هرمز بـ أكقشروان»يف ذكر  «الؽامؾ»ذكر ابـ إثقر، يف و *

أكف لؿا فرغ مـ بـاء داره التل -هرمزؿؾؽ اليعـل -محاسـ السقر ما حؽل طـف

تشرف طىل دجؾة مؼابؾ الؿدائـ طؿؾ ولقؿة طظقؿة وأحضر الـاس مـ 

إصراف، فلكؾقا، ثؿ قال لفؿ: هؾ رأيتؿ يف هذه الدار طقبا؟ فؽؾفؿ قال: ٓ 

طقب فقفا. فؼام رجؾ وقال: فقفا ثالثة طققب فاحشة، أحدها: أن الـاس 

                                                                 

☜ 

  .(74العصر، )ص

 الباز. (، ط: مصطػك229( إذكقاء، )ص7)

 .(، ط: الرسالة25/44( سقر أطالم الـبالء)2)
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ت جعؾت الدكقا يف دارك، فؼد أفرصت يف يجعؾقن دورهؿ يف الدكقا، وأك

تقسقع صحقهنا وبققهتا، فتتؿؽـ الشؿس يف الصقػ والسؿقم، فقمذي ذلؽ 

 أهؾفا، ويؽثر فقفا يف الشتاء البرد.

لتزول مهقمفؿ  طىل إهنار الؿؾقك يتقصؾقن يف البـاء والثاين: أنَّ 

وأكت قد وأفؽارهؿ بالـظر إىل الؿقاه، ويترصب الفقاء، وتضلء أبصارهؿ، 

  تركت دجؾة وبـقتفا يف الؼػر.

والثالث: أكؽ جعؾت حجرة الـساء مؿا يظ الشؿال مـ مساكـ الرجال، 

َـّ ، فال يزال الفقاء يجلء بلصقات الـَّاوهق أدوم هبقبً  ، وهذا ساء وريح صقبف

 ة.ما تؿـعف الغقرة والحؿقَّ 

فقف  ا سعة الصحقن والؿجالس فخقر الؿساكـ ما سافرفؼال هرمز: أمَّ 

 البصر، وشدة الحر والبرد يدفعان بالخقش والؿالبس والـقران.

وأما مجاورة الؿاء فؽـت طـد أبل وهق يشرف طىل دجؾة، فغرقت سػقـة 

تحتف فاستغاث مـ هبا إلقف، وأبل يتلسػ طؾقفؿ ويصقح بالسػـ التل تحت 

ر داره لقؾحؼقه، فنىل أن لحؼقهؿ غرق مجقعفؿ، فجعؾت يف كػسل أكـل ٓ أجاو

  سؾطاكا هق أققى مـل.

وأما طؿؾ حجرة الـساء يف جفة الشؿال، فؼصدكا بف أن الشؿال أرق 

 هقاء، وأقؾ وخامة، والـساء يالزمـ البققت، فعؿؾ لذلؽ.

 ،مـ يدخؾ هذه الدار ساء، وكؾ  الرجال ٓ يخؾقن بالـَّ وأما الغقرة فننَّ 
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  .(7)ؿا هق مؿؾقك وطبد لؼقؿإكَّ 

 كان لف طشر بـات  ُحؽل أنَّ رجاًل  الجوزي: وذكر أبو الؿظػر بن

: اخرجـ َـّ فؼؾـ: واهلل ٓ كخرج!؟ -يعـل لؿا احترقت العؼقبة-أبؽار، فؼال لف

 .(2)الحريؼ أهقن مـ الػضقحة، فاحترقـ يف الدار

وحدها يف البقت الحرام،  تطقُف  كاكْت  امرأة مـ السؾِػ  أنَّ »ويذكر * 

صار يطقف إىل جاكبفا ويعاكسفا ويتؽؾؿ ا رآها أحد الػسؼة جاء إلقفا وفؾؿَّ 

لزوجفا )أبق قالت:  ،ا كاكت يف الققم التايمعفا وهل ٓ تصغل إلقف، فؾؿَّ 

ا رآها ذلؽ ؿَّ معل حتك تريـل الؿـاسؽ، فؾ «؟هؾّؿ فطػ»إسقد الدؤي( 

 طـفا فؼالت:  الػاجر تطقف ومحرمفا معفا ابتعدَ 

 تعدو الذئاب طيىل ميـ ٓ كيالب ليف

 

... 
(5)ل حرمة الؿستلسد الضاري.وتتؼ

 

 
 ف لؿا استشفدت هبذا البقت فتؼقل: إكَّ » : قال الشقخ ابن جبرين

ا رآها وهل مع محرم ابتعد طـفا، رآها خالقة جاء إلقفا وأخذ يؿازحفا، فؾؿَّ 

ومثؾت ذلؽ بؿـ طـده غـؿ وكالب ضارية تحؿقف مـ الذئاب، فالذئاب إكؿا 

ا إذا كان طـدها كؾب ها كالب تحؿقفا، وأمَّ تعدو طىل إغـام التل لقس طـد

تؾؽ الذئاب ويبعدها ويحؿقفا، ففؽذا َمثَّؾت هذا  ف يذودُ ضاري فنكَّ  مستلسدٍ 

                                                                 

 .(7/420( ولؾؼصة تتؿة، )7)

هذه »(، وطؾؼ طؾقفا قائاًل، 945ذكرها الذهبل يف تاريخ اإلسالم، يف أحداث طام)( 2)

 .«حؽاية مـؽرة، وابـ الجقزي حاصب لقؾ وصاحب غرائب

 .(0/947( ذكرت إبقات يف تاريخ الطبري، دون الؼصة؛ )5)
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 .(7) «الؿثؾ

 >يف كقكقتف، إذ  مام الؼحطاين إكدلسل الؿالؽل وقد صدق اإل قًت

 قال:

 إّن الرجيييال الـييياضريـ إىل الـَّسيييا

 

 مثيييؾ السيييباع تطيييقف بالؾحؿيييان ...

 إن مل تصييـ تؾييؽ الؾحييقم أسييقد 

 

... 
(2)أكؾييت بييال طييقض وٓ أثؿييان

 

، كان «سقػ الديـ غازي بـ مقدود بـ زكؽل»الؿؾؽ  ا يذكر أنَّ ومؿَّ  

شديد الغقرة ٓ يدخؾ دوره غقر الخدم الصغار، فنذا كبر أحدهؿ مـعف،  اغققرً 

 .(5)«وكان ٓ يحب سػؽ الدماء، وٓ أخذ إمقال طىل شح فقف وجبـ

لعائشة بـت صؾحة،  اوكان الحارث بـ خالد بـ هشام الؿخزمل طاشؼً  *

بقر  اولف فقفا أشعاٌر أفرد لفا ابـ الؿرُزبان كتابً  ا قتؾ طـفا مصعب بـ الز  فؾؿَّ

واهلل ٓ يتحدث رجآت قريش: أنَّ  :ققؾ لؾحارث: ما يؿـعؽ أن مـفا؟ قال

ـَ الباصؾ  .(4)«تشبقبل هبا كان لريبٍة ولشلٍء م

ومـفؿ الُؿْؼتَِدي بلَْمر اهلل طبد اهلل بـ محؿد بـ الؼائؿ بـ الؿؼتدر، أبق  *

                                                                 

 .(77( رسالة حؼقؼة الِحجاب والغقرة طىل إطراض، )ص7)

 ولبعضفم:

ـَ بِريبييةٍ   ُحييقٌر حرائيير مييا َهَؿْؿيي

 

َـّ حيييرامُ  ...  َكظِبَييياء َمؽَّييية صيييقده

 
 

 .(477-476( بقت، رقؿ، )2)

 .(6/440( الؽامؾ، )5)

 .(550) ( روضة الؿحبقـ،4)
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الؼاسؿ: مـ خؾػاء الدولة العباسقة. ولد يف بغداد، وطفد إلقف بالخالفة جده 

وطؿره ثؿاين  (ه 490فقلقفا بعد وفاتف )سـة  «الؿؼتدي»اهلل، ولؼبف  الؼائؿ بلمر

مر بـػل الؿغـقات والؿػسدات، طشرة سـة، فاكصرف إىل طؿران بغداد. وأ

وبؼؾع أبراج الطققر، ومـع إجراء ماء الحؿامات إىل دجؾة، وألزم أرباهبا بحػر 

آبار لؾؿقاه. ومـع الؿالحقـ أن يحؿؾقا يف زوارقفؿ الرجال والـساء 

مجتؿعقـ. وكان طاي الفؿة، لف طؾؿ بإدب، شعر، وأيامف خقر وسعة 

 .(7)واصؿئـان. مات فجلة ببغداد

:أن أباه الؿـصقر -: شـجقل وهق أصح ويؼال -ومن قصة شـشول * 

غزا غزوة البررت، وهق مؽان مضقؼ بقـ جبؾقـ ٓ يؿشقف إٓ فارس بعد 

فارس، فالتؼك الروم هـاك، ثؿ كزل، وأمر برفع الخقام وبـاء الدور والسقر، 

يؼقل يف ا لـػسف، وكتب إىل ابـف ومقٓه واضح بالـقابة طىل البالد، واختط قصرً 

 كتابف:

ولؿا أبصرت بالد أرغقن، استؼصرت رأي الخؾػاء يف ترك هذه الؿؿؾؽة 

 العظقؿة.

فؾؿا طؾؿت الروم بعزمف، رغبقا إلقف يف أداء الؼطقعة، فلبك طؾقفؿ إٓ أن 

 يفبقه ابـة مؾؽفؿ الذي مـ ذرية هرقؾ، فؼالقا: إن هذا لعار.

طشريـ ألػ فارس،  فالتؼقه يف أمؿ ٓ تحصك يف وسط بالدهؿ، وهق يف

فؽان لؾؿسؾؿقـ جقلة، فثبت الؿـصقر وولداه، وكاتبف ابـ برد، والؼاضل ابـ 

                                                                 

 (.4/722إطالم لؾزركظ، )( 7)
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ذكقان يف مجاطة، فلمر أن تضرب خقؿة لف، فرآها الؿسؾؿقن، فتراجعقا، ففزم 

اهلل الؽافريـ، وكزل الـصر، ثؿ حاصر مديـة لفؿ، فؾؿا هؿ بالظػر، بذلقا لف 

ال والعؼؾ، فؾؿا شقعفا أكابر دولتفا، ابـة الؿؾؽ، وكاكت يف غاية الجؿ

سللقها البر والعـاية هبؿ، فؼالت: الجاه ٓ يطؾب بلفخاذ الـساء بؾ برماح 

الرجال، فقلدت لؾؿـصقر شـجقل هذا، وهق لؼب لجده ٕمف لؼب هق 

 .(7)«بف

سؿع سؾقؿان بـ طبد الؿؾؽ »ٕبل العباس الؿبرد، قال  «الؽامؾ»ويف * 

ال: اصؾبقه، فجاؤوا بف، فؼال: أطد ما تغـقت، فتغـك يف طسؽره، فؼ امتغـقً 

واحتػؾ، وكان سؾقؿاُن مػرَط الغقرَة، فؼال ٕصحابف: واهلل لؽلهنا جرجرُة 

أمر بف  الػحِؾ يف الشقل، وما أحسب أكثك تسؿُع هذا إٓ صبت. ثؿَّ 

 .(2)«فخصل

وذكر الؼصة بتؿامفا، أبق محؿد جعػر بـ أمحد بـ أمحد السراج 

خرج سؾقؿان بـ طبد الؿؾؽ يريد »، فؼال: «مصارع العشاق»، يف البغدادي

 ًٓ مـ غقر البؾؼاء  بقت الؿؼدس، وكان أغقر قريش وأسرطفا صقرًة، فـزل مـز

بدير لبعض الرهبان فحػ بالدير أهؾ العسؽر، وكان يف مـ خرج معف رجؾ 

، وبغقرة ا، وشجاطً امحسـً اومغـقً  امـ كؾب، يؼال لف سـان، وكان فارًس 

، ومل يؽ يسؿع لف صقت يف طسؽره، فزاره يف تؾؽ اسؾقؿان طبد الؿؾؽ طارفً 

                                                                 

 (.70/723سقر أطالم الـبالء، )( 7)

 (.6/20(، والتذكرة الحؿدوكقة، )2/765، )( الؽامؾ يف الؾغة وإدب2)
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الؾقؾة فتقة مـ أهؾف، فعشاهؿ، وسؼاهؿ، فلخذ فقفؿ الشراب، فؼالقا: يا سـان! 

 ما أكرمتـا بشلء أن مل تسؿعـا صقتؽ. فتركؿ فغـاهؿ، فؼال:

 َمحُجقبييٌة َسييِؿَعْت َصييْقيت فلّرَقَفييا

 

ـْ آِخييِر الّؾقييِؾ لّؿيي ...  ا َبّؾَفييا الّسييَحرُ مِيي

 تَثْـييل َطييىل َفْخييِذَها ُمثْـَييك ُمَعْصييَػَرة 

 

 َوالَحْؾييُل مِـَْفييا َطييىل لبّاتَِفييا َحِصييرُ  ...

 مل َيحُجِب الّصْقَت أحَراٌس َوٓ َغَؾيٌؼ  

 

 َفييَدمُعَفا لطُييُروِق الّصييْقِت ُمـَحييِدرُ  ...

 يف َلقَؾِة الـّْصِػ ما َييدِري ُمَضياِجُعفا 

 

 ِطـْيييَدُه أْبَفيييك أِم الَؼَؿيييرُ أَوْجُفَفيييا  ...

 َلْق ُخّؾقَْت لَؿَشْت َكْحيِقي َطيىل َقيدمٍ  

 

 تََؽيياُد ميييـ ِرّقيييٍة لؾَؿشيييِل تَـَْػطِيييرُ  ...

ا سؿع سؾقؿان الصقت قام فزطً   يتػفؿ ما سؿع، وكان معف جاريتف  افؾؿَّ

طقان، ومل يؽـ لفا كظقر يف زماهنا يف الجؿال والتؿام والحذق بالغـاء، وكان 

ا، فؾؿا ففؿ الصقت ارتعدت فرائصف غقرة، ثؿ أقبؾ كحق طقان، وهل يحبف

لقـظر أكائؿة هل أم مستقؼظة، فقجدها  اخؾػ ستر، فؽشػ الستر رويدً 

مستقؼظة، وهل صػة إبقات: طؾقفا معصػرة، وحؾقفا طىل لباهتا، فؾؿا 

ظة قالت: يا أمقر الؿممـقـ! أحست بف، وطؾؿت بلكف قد طؾؿ بلهنا مستقؼ

 اهلل الشاطر حقث يؼقل: قاتؾ

ـْ ُمَشييّقهٍ   أٓ ُرّب َصييْقٍت َجيياَءين مِيي

 

 َقبييقِح الُؿَحقّييا َواِضييِع إِب واَلَجييدّ  ...

 َقِصييقِر كَِجييادِ الّسييقِػ َجْعييٍد َبـَاُكييفُ  

 

 إىل أَميييٍة ُيعيييَزى َمًعيييا َوإىل َطبْيييدِ  ...

 
، ثؿ قال لفا: فؼد راطؽ صقتف طىل ذلؽ؟ فؼالت: فسؽـ مـ غضبف قؾقاًل 

، فؼال: ويحؽ يا طقان! كلكف، واهلل، اأمقر الؿممـقـ صادف مـل استقؼاضً  يا

ما كان. ثؿ  اكائـً ايراك ويـعتؽ يف غـائف يف هذه الؾقؾة، واهلل ٕقطعـف أصباقً 
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، وقالت لف: إن أدركتف فحذرتف، اإلقف سرً  ابعث يف صؾبف فبعثت طقان خادمً 

باب الدير، فسبؼت فلكت حر، ولؽ ديتف. فخرج سؾقؿان حتك وقػ طىل 

حتك وقػقه بقـ يديف، فؼال لف: مـ  ارسؾ سؾقؿان، فلتقا بف إىل سؾقؿان مربقصً 

 أكت؟ قال: أكا سـان الؽؾبل فارسؽ يا أمقر الؿممـقـ. فلكشل سؾقؿان يؼقل:

ييييف  تَثَؽييييُؾ يف الييييثّؽىل سييييـَاًكا أُم 

 

 َكيييياَن لفيييييا َريَحاَكييييًة تَُشيييييّؿف ...

ييييييي   فَوَخاُليييييييُف َيثَْؽُؾيييييييُف َوَطؿ 

 

 ُذو َسيييييييَػٍف َهـَاتُيييييييف تَُعّؿيييييييف ...

 
 فؼال سـان: يا أمقر الؿممـقـ:

 اسييييتَبِْؼـل إىل الّصييييبَاِح أطتَييييِذرْ 

 

 إّن لَسيييياين بالّشييييَراِب ُمـَؽِسييييرْ  ...

 فاِرُسيييَؽ الَؽؾبيييل  يف ييييْقٍم َكؽِيييرٌ  

 

ـْ أذَكيييَب َذكبًيييا أْو َطثَيييرْ  ...  فييينْن يُؽييي

ـْ َغَػييييرْ    َفالّسييييقُّد الَعييييايف أَحييييؼ  َميييي

فؼال سؾقؿان: أطظ تجترئ يا سـان! أما إين ٓ أقتؾؽ، ولؽـل سلكؽؾ بؽ  

 ًٓ يمكبؽ مـ تػحؾؽ. فلمر بف فخصل، فسؿل ذلؽ الدير دير  كؽا

 (7)الخصقان

روى أبق الحسـ الؿدائـل كان طـد روح بـ زكباع هـد بـت الـعؿان بـ * 

كاكقا طـده  وقد ،تـظر إىل وفد جذام ابشقر وكان شديد الغقرة فلشرفت يقمً 

 !!فزجرها

! فؽقػ تخاف طىل الحرام فؼالت واهلل إين ٕبغض الحالل مـ جذام

                                                                 

 (، ط: دار صادر.7/87مصارع العشاق، )( 7)
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 فقفؿ؟

أكت  ؟مـؽ كقػ يسقدك ققمؽ وفقؽ ثالث خالل اطجبً  اوقالت لف يقمً 

 ، وأكت غققر.وأكت جبان ،مـ جذام

ما جذام فنين يف أرومتفا وحسب الرجؾ أن يؽقن يف أرومة : أفؼال لفا

غقر  بـ فنين ماي إٓ كػس واحدة فلكا أحقصفا فؾق كاكت يا الجوأمَّ  ،ققمف

ا الغقرة فلمر ٓ أريد أن أشارك فقف وحؼقؼ بالغقرة وأمَّ كػس واحدة جدت هبا، 

مـ كاكت طـده محؼاء مثؾؽ مخافة أن تلتقف بقلد مـ غقره فتؼذفف يف حجره 

 ات مفرً وهؾ هـد إٓ مفرة طربقة سؾقؾة أفراس تجؾؾفا بغؾ فنن أكجب :فؼالت

وامرأة تخطب لف  .وإن يؽ إقراف فؿا أكجب الػحؾ رجؾ ،فبالحرى اطريؼً 

 .(7)«الزوج هؾ تطاق وتحتؿؾ يفوثالث خصال 

 ف أكَّ  ،بؾغـل طـ بعض إشراف» : بن الجوزيقال أبو الػرج ا

فؽتب  فعؾؼت بؼؾبفِ  ،طؾقفا ثقاب سقداء ،فنذا جارية حسـاءً  اجتاز بؿؼبرةٍ 

 :إلقفا

 سب أن الشيؿس واحيدةقد كـت أح

 

 والبدر يف مـظير بالحسيـ مقصيقف ...

 حتيييك رأيتيييؽ يف أثيييقاب ثاكؾييية 

 

 سقد وصدغؽ فقق الخيد معطيقف ...

 فرحييت والؼؾييب مـييل هييائؿ دكييػ 

 

 والؽبد حرى ودمع العيقـ ميذروف ...

 ردي الجقاب فػقف الشيؽر واغتـؿيل 

 

 وصؾ الؿحب الذي بالحب مقققف ...

                                                                  

ٓبـ طبد ربف إكدلسل،  ( صبائع الـساء وما جاء فقفا مـ طجائب وأخبار وأسرار7)

 (.0/724(، وهق يف العؼد الػريد أيًضا، )790-799)ص
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   :كتبت الجقاب ،ا قرأهتاؿَّ إلقفا فؾ ورمك بالرقعةِ 

 إْن كـييت ذا حسييٍب بيياٍق وذا كسييٍب 

 

 إنَّ الشريػ غضقض الطرف معروف ...

 إنَّ الزكييياة أكييياٌس ٓ خيييالق لفيييؿ   

 

ـِ مققييقف ... ييؽ يييقم الييدي  فيياطؾؿ بلكَّ

 واقطع رجياك لحياك اهلل ميـ رجيؾ 

 

 فيننَّ قؾبيل طيـ الػحشياِء مصييروف ...

 
تاب  ثؿَّ ال: لبئس امرأة تؽقن أشجع مـؽ، ف وقا قرأ الرقعة زجر كػسفؾؿَّ 

إذا بجارية  ايقمً  فبقـا هق يف الطقاِف  .ولبس مدرطة مـ شعر والتجل إىل الحرم

 ،ما ألقؼ هذا بالشريِػ  :قالت، وإذا هل تؾؽ الجارية مـ صقٍف  ةٍ بَّ طؾقفا ُج 

وأن  ،أطرف الحؼ وأحبف أروم هذا قبؾ أنْ  كـُت  :فؼال ؟هؾ لؽ يف الؿباح

أحسـت واهلل ما قؾت لؽ هذا إٓ  :فؼالت لف .غؾـل حبف طـ حب غقرهفؼد ش

 :وأكشدت صافْت  ثؿَّ  ٕطؾؿ حد ما اكتفقت إلقف !ٓختبارك

 وصػـيا فالحييت يف الطييقاف لييقائح

 

... 
 (7)«غـقـييا هبييا طؿييا يشيياهد بالعؼييؾ

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 الؿحبقـ ة(، ط: دار العؼقدة، وذكره ابـ ققؿ يف روض08-00)ص ( اكظر: ذم الفقى،7)

(440 ). 
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 ضبٌ ايٛقا١ٜ َٔ داء ايدٜاث١

 

صريؼ يؼػ يف  كّؾ  ْت ة سدَّ سالمقَّ الشريعة اإل أنَّ اطؾؿ رمحـل اهلل وإياك، 

ة، مـ التحذير مـ صحبة أهؾ الدياثة، ومجالسة تحؼقؼ الغقرة الشرطقَّ  وجفِ 

وشرب الؿسؽرات  لحؿ الخـزير أكؾِ تحريؿ ووغض البصر، الؿردان، 

، الذي ٓ يغارصار يف شرطـا وفعؾ الؿعاصل والذكقب، و، وتعاصقفا

 .باهلل ا، وهق مـ أهؾ الؽبائر طقاذً «ديقث»

 سيييييد اليييييذرائع إىل الؿحيييييرم  

 

... 
(7)حيييتٌؿ كػتحفيييا إىل الؿـحيييتِؿ.

 

 
 الؼواطد الػؼفقَّة: وقال صاحب كظم 

 ورجحييييييييقا در الؿػاسيييييييييد  

 

 طييىل جؾييب مصييالح كؿييا تلصييال ...

 فحقثؿيييييا مصيييييؾحة ومػسيييييدة 

 

... 
 (2)«تعارضييا قييدم دفييع الؿػسييدة

 
 ء يصقر جزءا قال أهؾ العؾؿ: الغذا»، قال الػخر الرازي، يف تػسقره

مـ جقهر الؿغتذي، فال بد أن يحصؾ لؾؿغتذي أخالق وصػات مـ جـس 

                                                                 

[، الُؿـحتِؿ، فاطؾ مـ 9/975]»، ذكره صاحب أضقاء البقان، «مراقل السعقد»( 7)

هق إيجاب »، والحتؿ: «أي وجب وجقبًا ٓ يؿؽـ إسؼاصف»إِكحتؿ، واكحتؿ إمر: 

 .«الؼضاء

 (.727قاطد الػؼفقة )صاكظر: الؿقاهب السـقة شرح مـظقمة الؼ( 2)

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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 يف الغذاء، والخـزير مطبقع طىل حرص طظقؿ ورغبة شديدة يف ما كان حاصاًل 

الؿشتفقات، فحرم أكؾف طىل اإلكسان لئال يتؽقػ بتؾؽ الؽقػقة، وأما الشاة 

مجقع إخالق، فؾذلؽ ٓ  فنهنا حققان يف غاية السالمة، فؽلهنا ذات طارية طـ

 .(7)«يحصؾ لإلكسان بسبب أكؾ لحؿفا كقػقة أجـبقة طـ أحقال اإلكسان

ة ا وذكر ابـ حجر الفقتؿل *  لـفل طـ أكؾ لحؿ الخـزير تعاىل، طؾَّ

الغذاء  وسبب تحريؿف كجاستف أيضا. قال العؾؿاء: وٕنَّ  :)والخـزير(»فؼال: 

يحصؾ لؾؿتغذي أخالق وصػات  وأنْ  مـ بدن الؿتغذي فال بدَّ  ايصقر جقهرً 

مـ الغذاء، والخـزير مطبقع طىل أخالق ذمقؿة  مـ جـس ما كان حاصاًل 

 ،الحرص الػاحش والرغبة الشديدة يف الؿـفقات وطدم الغقرة :مـفا ،اجدً 

ا واضب لؿَّ  فحرم أكؾف طىل اإلكسان لئال يتؽقػ بتؾؽ الؽقػقة الؼبقحة، ومـ ثؿَّ 

ورغبة شديدة يف  اطظقؿً  اكج طىل أكؾف أورثفؿ حرًص ؿا الػرصارى سقَّ الـَّ

ف يرى الذكر مـ جـسف يـزو طىل أكثاه وٓ يتعرض فنكَّ  ،الؿـفقات وطدم الغقرة

فا ذوات طارية طـ مجقع إخالق بخالف الغـؿ وكحقها فنكَّ  !!لعدم غقرتف ؟لف

الذمقؿة، فؾذلؽ ٓ يحصؾ لإلكسان بسبب أكؾفا كقػقة خارجة طـ أغراضف 

لحؿف هق  ٕنَّ  ؟ؿا خص لحؿف بالذكر مع أن مجقعف حرامحقالف، وإكَّ وأ

 .(2)«الؿؼصقد الذايت مـف

 ومـ الـَّاس مـ صبعف صبع خـزير يؿر بالطقبات » :قال اإلمام ابن ققم

                                                                 

(7( )77/285). 

 (، ط: دار الحديث.7/427( الزواجر طـ اقتراف الؽبائر، )2)
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 فال يؾقى طؾقفا فنذا قام اإلكسان طـ رجقعف قؿف.

وأمحد صبائع الحققاكات صبائع الخقؾ التل هل أشرف » ثمَّ قال:

وكذلؽ الغـؿ وكؾ مـ ألػ ضرباُ مـ  اوأكرمفا صبعً  االحققاكات كػقًس 

ضقرب هذه الحققاكات اكتسب مـ صبعف وخؾؼف فنْن تغذى بؾحؿف كان 

 .الشبف أققى فننَّ الغاذي شبقف بالؿغتذى

ولفذا حرم اهلل أكؾ لحقم السباع وجقارح الطقر لؿا تقرث آكؾفا مـ شبف  

 .(7)كػقسفا هبا، واهلل أطؾؿ

 ٚضبٌ ايٛقا١ٜ ايبعد عٔ احلػٝػ١ ٚاخلُس َٔ> 

تقرث قؾة »فقفا  قائاًل  ،«خطر الحشقشة»يف  ،شقخ اإلسالم  ذكر

ا كالمها، ، وإمَّ ا، وإما ملبقكً اا ديقثً الغقرة وزوال الحؿقة حتك يصقر آكؾفا إمَّ 

مجاكقـ، ومـ مل يجـ مـفا فؼد  اكثقرً  اوتػسد إمزجة حتك جعؾت خؾؼً 

 .(2)«خبؾ يؽقن يف طؼؾفِ  أنْ  ف ٓبدَّ ؾ، ولق صحا مـفا فنكَّ كؼص العؼ ؟أططتف

  َّوتذهُب »، «مضار الخؿر»، يف «حادي إرواح»يف:   مقال ابن قق 

 .(5)«دامة والػضقحةوتقرث الخزي والـَّ ،الغقرة

ف مرت أطرابقة بؼقم يشربقن كبقذً *  ا ا فسؼقها فؾؿا شربت أقداًح ويؼال أكَّ

                                                                 

 (، ط: الؿؽتبة التقفقؼقة.579-7/573مدارج السالؽقـ، )( 7)

 .(54/224( الػتاوى، )2)

 .(، ط: الؿدين706( )ص5)
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زكقـ  ا: أيشرب هذا كساؤكؿ، قالقا: كعؿ، قالت: إذً اطترهتا أريحقة، فؼالت

 ورب الؽعبة، فؿا يدري أحدكؿ مـ أبقه. 

 :قال جحظة 

 مل يبؾيييغ الشيييقخ إبؾيييقس إرادتيييف

 

... 
 (7)«حتك تؽاثػ يف طـؼيقده العـيب

 
 َٚٓٗا غض ايبصس> 

وقد تظافرت إدلة الـؼؾقة الؼطعقة والظـقة يف حرمة الـظر، وكؼؾ اإلمجاع 

 ىل ذلؽ، وهق واجب وتاركف آثؿ فاطؾ لؽبقرة.العؾؿاء ط

 مـ كػسل آلق خؾت بدجاجة مل » :وقد قال بعض صالحي السؾف

 .(2)«طؾقفا

 غضقا أبصاركؿ ولق طـ شاة أكثك» :قال معروف الؽرخيو». 

 :اك أن تـظر بالعقـ التل هبا تشاهد اهلل » وكان الجـقد البغدادي يؼول إيَّ

 .(5) «طقـ اهلل  فتسؼط مـ إىل غقر اهلل  

 َّٚا ايصخب١أ> 

، وقد حذرت كصقص الشرع مـ صحبة أهؾ «الصاحب ساحب» فألنَّ 

 الػسؼ والؿجقن.

                                                                 

 (.7/008ء، لؾراغب إصػفاين )حاضرات إدباء ومحاورات الشعراء والبؾغام( 7)

 (.56-58أحؽام الـظر إىل الؿحرمات وما فقف مـ الحظر وأفات، )ص( 2)

 (.87ذم الفقى، )ص( 5)
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  قد تُؽتسب إخالق الحسـة بؿصاحبة أهؾ » : قال ابن قدامة

 .(7)الخقر، فننَّ الطبع لصٌّ يسرق الخقر والشر

  :قال األقػفسي 

 سييٍؼ َفيالطَبُع لِيٌص َفيال تَجؾِيس إىِل فُ 

 

 َفؼييؾ أَن َيسييَؾِؿ أتِقييف مِييـ ُزلييؾِ  ...

 َكجالِِس الؽقيِر إِن تَحَضيد ُمجاَلَسيةً  

 

 َوفاتَُؽ الَشقُك َلؿ تَسَؾؿ مِيـ الُشيَعؾِ  ...

 
 سؾؿَ  ف إنْ فنكَّ  ؟آكسان ٓ يـبغل لف الجؾقس إىل فاسؼ ومـفا أنَّ » :قاَل  ثمَّ 

الطبع يسرق » فننَّ  ،قفيف مشاركتف يف الؿعقشة مل يسؾؿ مـ التخؾؼ ببعض أخال

آكسان ولفذا تؼقل العرب يف أمثالفا:  «طـد آجتؿاع مـ حقث ٓ يشعر

 .(2)الرفقؼ قبؾ الطريؼ والجار قبؾ الدار والطباع سراقف 

ات؛ طدم الغقرة طىل الحرمات، وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر إنَّ 

الؿعاصل حب ضعػ كقر اإليؿان يف الؼؾب، وأشبع ب كؿا يؽقن إذاإِ 

اكتفاك بجريؿة  ػاق فال يحس  الـَّ اِت ؿ، وطاش صاحبف يف ضؾوالؿػتـات

كف أشرب ٕ ؟؛ أو تدكقس الؿؽرماتالؿؼدسات، أو آطتداء طىل إطراض

 !الؿـؽر

 ومـ طؼقبات » ،«الجقاب الؽايف»يف ،  قال اإلمام ابن ققم

حرارة اتف وصالحف كالالذكقب: أّكفا تطػئ مـ الؼؾب كاَر الؿغقرة التل هل لحق

فالغقرة حرارتف وكاره التل تُخرج ما فقف مـ الَخبَث  الغريزية لحقاة مجقع البدن.

                                                                 

 دمشؼ.-(، ط: الفداية735( مختصر مـفاج الؼاصديـ، )ص7)

 (، ط: دار الؽتب العؾؿقة.8( آداب إكؾ، )ص2)
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قُر َخبَث الذهب والػضَّ 
ة والحديد. والصػات الؿذمقمة، كؿا ُيخرج الؽِ

هؿ غقرة طىل كػسف، وخاصتف، وطؿقم وأشرف الـَّ اس وأطالهؿ مهًّة أشد 

ة، واهلل سبحاكف أشّد غقرًة َر الخؾؼ طىل إمأغق الـاس؛ ولفذا كان الـبل 

 .«مـف

 طؾقفؿ اهلل بؿـ غضب اسمـ كان حالف كذلؽ ففق أشبف الـَّ نَّ لواطؾؿ ب

 ما اوغالبً وطار،  وذّل  خزي ف طالمةُ كؿا أكَّ ، صارى الؿبّدلقـمـ القفقد والـَّ

إسرائقؾ وحؽاه صؾ يف بـل احهق أسباب آستبدال، كؿا  يؽقن سبب مـ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]: آن طـفؿ قال تعاىلالؼر

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 [   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[40}العنكبوت:

روى اإلمام أمحد، بنسـاده طـ خالد بـ معدان، طـ جبقر بـ كػقر قال: * 

وفرق بقـ أهؾفا فبؽك بعضفؿ إىل بعض رأيت أبا الدرداء  صلؿا فتحت قبر

ا أبا الدرداء ما يبؽقؽ يف يقم أطز اهلل فقف اإلسالم وحده يبؽل فؼؾت: ي اجالًس 

وأهؾف؟ قال: ويحؽ يا جبقر ما أهقن الخؾؼ طىل اهلل إذا هؿ تركقا أمره بقـا هل 

 .(7)«فصاروا إىل ما ترى أمة قاهرة ضاهرة لفؿ الؿؾؽ تركقا أمر اهلل 

                                                                 

(، 2/537ل، )(، يف ذكر زهد أبل الدرداء، واكظر السقر لؾذهب770( ذكره يف الزهد، )7)

 ( (، ط: التقفقؼة، ويف ذم الفقى7/240وابـ الجقزي يف صػقة الصػقة، )

 .(767ص
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جتقاح العاصػة التل تسؿك امـ  سقاقكدوكإحصؾ يف احدى جزر ما و 

الغقرة يف  تطـدما اكتفؽت الؿحرمات ومات لقس ببعقد، وذلؽ مل()تسقكا

كؿ هل حاصؾة هذه الظاهرة يف كثقر مـ  !هلل قؾقب أبـاء إمة، ويا

، وترك القاجبات الط والسػقر، والترخقؿ يف الؽالمالؿجتؿعات مـ آخت

  !مـ غقر تذكقر، وفعؾ الؿـؽرات مـ غقر كؽقر

 اطىل بالد الؿسؾؿقـ وغزوهؿ غزوً وكؿ هل حاصؾة بظفقر أهؾ الؽػر 

جـات التل االؿ وإغاينالخؾقعات، ، بـشر الؿسؾسالت وإفالم اطؼؾقً 

فا حاصؾة إكَّ بؾ وهتقج الـػقس وتػتـ الشباب والشابات؛  ،تحرك الؼؾقب

كؿا حصؾ يف فؾسطقـ  ،بدطقة آستقطان البؾدانحتالل ومشاهدة يف ا

مـ  !فليـ الـخقة وأيـ الغقرة ،اإلسالموغقرها مـ بالد والعراق وأفغاكستان 

 طقام الـاس، وخقاصفا ٓ سقَّؿا أهؾ العؾؿ؟
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 َٔ خمًَّفات عدّ ايػري٠ ايعػل 

 

ـٍ  يققع صاحبف يف سبٌب  قنؿفا الؿسؾأي   طدم الغقرة إنَّ  بالية طظقؿة، وفت

 ما يؽقن اغالبً الذي إحقان،  يف بعضِ  (7)العشؼ الؿحرم كبقرة، مـ أمهفا:

باحقة، لدطاة الػتـة واإل تباع الؿفقجات، وسؾقك سبقؾ الغاوية، مـ السؿاعِ اب

 .بغقر صاطة أو فائدة وأهؾ الدياثة وآكحالل، وخؾق الققِت 

                                                                 

قد يعظؿ البالء وتؽؾب الشفقة، ويفقن الؼبقح، ويرق »[، 7/205( قال ابـ حزم يف ]7)

الديـ حتك يرضك اإلكسان يف جـب وصقلف إىل مراده بالؼبائح والػضائح، كؿثؾ ما 

إزدي الؿعروف بابـ الجزيري، فنكف رضل بنمهال داره دهؿ طبقد اهلل بـ يحقك 

 وإباحة حريؿف والتعريض بلهؾف صؿًعا يف الحصقل طىل بغقتف مـ فتك كان طؾؼف 

حتك لؼد  -كعقذ باهلل مـ الضالل وكسللف الحقاصة وتحسقـ آثاركا وإصابة أخباركا  -

الذي تسؿقف  صار الؿسؽقـ حديثًا تعؿر بف الؿحافؾ، وتصاغ فقف إشعار، وهق

وهق مشتؼ مـ التديقث، وهق التسفقؾ، وما بعد تسفقؾ مـ  -العرب الديقث 

تسؿح كػسف هبذا الشلن تسفقؾ، ومـف بعقر مديث، أي مذلؾ. ولعؿري إن الغقرة 

 لتقجد يف الحققان بالخؾؼة، فؽقػ وقد أكدهتا طـدكا الشريعة، وما بعد هذا مصاب.

إىل أن استفقاه الشقطان، وكعقذ باهلل مـ  طرف هذا الؿذكقر مستقًراأولؼد كـت 

 الخذٓن، وفقف يؼقل طقسك بـ محؿد بـ مجؿؾ الخقٓين:

 ييييا جييياطاًل إخيييراج حييير كسيييائف

 

 شيييرًكا لصيييقد جيييآذر الغيييزٓن ...

 إين أرى شييييرًكا يؿييييزق ثييييؿ ٓ 

 

 تحظيييك بغقييير مذلييية الحرميييان ...

 
 

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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 وما كان العشؼ إٓ ٕرطـ بطال، وقؾَّ أن يؽقن  : قال ابن طؼقل

 .(7)يف مشغقل ولق بصـاطة أو تجارة، فؽقػ بعؾقم شرطقة أو حؽؿقة

صال تـؿق بالحرص، وتزداد بالغرام، ومـ زاد غرامف بالحرام، وهذه الخ

، وهذه الباليا تـؿق ّٕن مـشلها الؼؾب، الذي هق رئقس (2)!اكان طذابف غرامً 

مع مرور اإليام، وبسب العقامؾ وتؼؾب إزمان، كؿـ  ىأطضاء البدن، وتؼق

 اان قريبً ثؿ حضر وأقام، ويعظؿ ذلؽ إن ك اثؿ استغـك، أو مسافرً  اكان فؼقرً 

 مـ دار الؿحبقبة.

وإطظؿ إذا كان العاشؼ قد أحب وأصابف الغرام بالسؿاع! ثؿَّ حاكت 

 (5)ؼقا.ؾّ لالػرصة وهتقل الؿقطد 

  ألبي الػرج ابن الجوزي البغدادي: ،«ذم اهلوى»ويف كتاب 

 تقلييييع بالعشييييؼ حتييييك طشييييؼ

 

 فؾؿييييا اسيييييتؼؾ بيييييف مل يطيييييؼ ...

 رأى لجيييييية ضـفييييييا مقجيييييية 

 

 مـيييييا غيييييرق فؾؿيييييا تؿؽيييييـ ...

 ولؿيييييا رأى أدمعيييييا تسيييييتفؾ 

 

 وأبصييييير أحشييييياءه تحتيييييرق ...

 تؿـييييك اإلفاقيييية مييييـ سييييؽره 

 

... 
(4)فؾييييؿ يسييييتطعفا ومل يسييييتػؼ

 

                                                                  

 .5/729أداب الشرطقة، ٓبـ مػؾح، ( 7)

الغرام أشد العذاب. وقال ابـ زيد: الغرام الشر. وقال أبق طبقدة: ( قال الزجاج: 2)

 .(75/02الفالك. تػسقر الؼرصبل، )

 .«العشؼ إسباب والحؾقل»( اكظر: رسالة ي، بعـقان 5)

 (389( )ص4)



    
 
 

 83 رسالة عن الغرية

ا العؼالء، أمَّ  مـ طالماتو مـ صػات الرجال، أيفا اإلخقان: الغقرة إنَّ 

ا يمثر يف ذلؽ، أنَّ افؾقس لفؿ مـ هذه الصػة حظً  ،الحؿؼك والؿخـثقن  ؛ ومؿَّ

ٓ أشرب »بـ مظعقن كان قد حرم الخؿر يف جاهؾقتف. وقال يف ذلؽ: طثؿان 

شرابا يذهب بعؼظ، ويضحؽ بل مـ هق أدكك مـل، وأزوج كريؿتل مـ ٓ 

أشعرت أن الخؿر حرمت وتال »أريد، فبقـؿا هق بالعقاي إذ أتاه آت، فؼال: 

 .«طؾقف أية مـ سقرة الؿائدة فؼال: تبا لفا، لؼد كان بصري فقفا كافذا

 ،وطؼؾف مـ شربة يؾقث هبا طؼؾففؿا فعؾف طثؿان مـ امتـاع كػسف، * 

دلقؾ طىل صػاء معدن الغقرة  قتجعؾ الحؾقؿ حقران، والصاحل سؽران، لفو

 فقف، ومـ هـا كاكت خؾؼ طظقؿ.

ؿا شبب الؿجـقن بؾقىل وشفر وطـ محؿد بـ زياد بـ إطرابل ل* 

فا وزيارهتا، وهتددوه وأوطدوه ؾفا فؿـعقه مـ محادثتاجتؿع إلقف أهبحبفا، 

فـفقا تؾؽ الؿرأة طـ ذلؽ فؽان بالؼتؾ؛ فؽان يليت امرأة فتعرف لف خبرها، 

 .يليت غػالت الحل يف الؾقؾ

خرج أبق لقىل ومعف كػر مـ ققمف إىل مروان بـ الحؽؿ ا كثر ذلؽ، فؾؿَّ 

ؿ وسللقه الؽتاب إىل طامؾف طؾقفإلقف ما يـالفؿ مـ ققس بـ الؿؾقح، فشؽقا 

 .يؿـعف مـ كالم لقىل

ويتؼدم إلقف يف  ،اا إىل طامؾف يلمره أن يحضر ققًس فؽتب لفؿ مروان كتابً 

 !أصابف أهؾفا طـدهؿ فؼد أهدروا دمف ترك زيارة لقىل فننْ 

مؾف بعث إىل ققس وأبقف وأهؾ بقتف، فجؿعفؿ، ا ورد الؽتاب طىل طافؾؿَّ 

 ،اػسؽ ٓ يذهب دمؽ هدرً اهلل يف ك وقال لؼقس اتِؼ وقرأ طؾقفؿ كتاب مروان، 
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 :فاكصرف ققس وهق يؼقل

 أٓ حجبييييت لييييقىل وآىل أمقرهييييا

 

 طيييظ يؿقـيييا جاهيييدا ٓ أزورهيييا ...

 وأوطيييدين فقفيييا رجيييال أبيييقهؿ 

 

 أبييل وأبقهييا خشييـت ي صييدورها ...

 طييىل غقيير شييلء غقيير أين أحبفييا 

 

 وأن فيييمادي طـيييد ليييقىل أسيييقرها ...

 
صار شبقفا بالتائف العؼؾ وأحب  ا أيس مـفا وطؾؿ أن ٓ سبقؾ إلقفافؾؿَّ 

الخؾقة وحديث الـػس وتزايد إمر بف حتك ذهب طؼؾف ولعب بالحصا 

 .(7)والتراب

 

                                                                 

 .(542( ذم الفقى، )ص7)
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١َّٝ  حكائل تازخي١ٝ يف حتكٝل َع٢ٓ ايػري٠ ايػسع

 

الغقرة خؾؼ فطري جبظ طظقؿ يف اإلكسان، وقد ترى اإلكسان يف بعض  إنَّ 

ف يغضُب حرمتف ست ما دكُ  إحقان هادئ الطبع، رققؼ الؿزاج، فنذا  اغضبً  فنكَّ

 !!الؾقث الفصقر فؽلكَّؿا هق اطظقؿً 

 الغقرة: ثقران الغضب محاية  «الذريعة»يف:  قال أبو الؼاسم األصػفاين

ف سبحاكف هذه الؼقة يف  طىل أكرم الحرم وأكثر ما تراطك يف الـساء، وجعؾ الؾَّ

ؽ ققؾ: كؾ أمة وضعت اإلكسان سببًا لصقاكة الؿاء وحػظًا لإلكسان، ولذل

يف كسائفا، وقد يستعؿؾ ذلؽ يف صقاكة كؾ ما  ةالغقرة يف رجالفا وضعت العػ

يؾزم اإلكسان صقاكتف يف السقاسات الثالث التل هل سقاسة الرجؾ كػسف، 

 .(7)وسقاسة مـزلف وأهؾف، وسقاسة مديـتف وضقعتف

 ولق ، ؿا خؾؼت الغقرة لحػظ إكسابوإكَّ »: الغزالي أبو حامد وقال

كؾ أمة وضعت »، ولذلؽ ققؾ: اس بذلؽ ٓختؾطت إكسابتسامح الـَّ

ومـ ضعػ الغضب الخقر  «!الغقرة يف رجالفا وضعت الصقاكة يف كسائفا

  .(2)توالسؽقت طـد مشاهدة الؿـؽرا

                                                                 

 .(244( الذريعة إىل مؽارم الشريعة، )ص7)

 .(270(، ومقطظة الؿممـقـ، )ص5/795( )2)

 

m 
 

m  
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 86 رسالة عن الغرية

 غقرة  :أكقاعوأطالها ثالثة  الغقرةِ  ومالكُ » : قال اإلمام ابن ققم

ـَ إىل وتضقع حدوده؛ ربِف أن تـتفؽ محارمف والعبد ل غقرتف طىل قؾبف أن يسؽ

 ف طىل حرمتف أن يتطؾع إلقفا غقره.وغقرت ؛يلكس بسقاه وأنْ غقره، 

وما طداها لف دارت طىل هذه إكقاع الثالثة، التل يحبفا اهلل ورسق فالغقرةُ 

يتزوج  وإما بؾقى مـ اهلل كغقرة الؿرأة طىل زوجفا أنْ الشقطان،  ا مـ خدعِ فنمَّ 

 .(7)«طؾقفا

 حسب ايفجاز> 

 بسبِب ن، زبقـ قريش وهقا كشقب حرب الػجارِ  ا يذكر يف سبِب ومؿَّ 

تعرض شباب مـ كـاكة ٓمرأة مـ غؿار الـاس، راودها طىل كشػ وجففا، 

 .(2)«بـل طامر تفا سققُف ، فؾبَّ «يا آل طامر»فـادت: 

 قال ابـ إسحاق هاجت حرب » :الدمشؼي ابن كثقر الحافظ قال

بؿا  ؟ل يقم الػجارؿا سؿَّ ابـ طشريـ سـة، وإكَّ  ل اهلل الػجار، ورسق

مـ الؿحارم بقـفؿ وكان قائد -كـاكة ققس طقالن -استحؾ فقف هذان الحقان 

فار. لؼقس قريش وكـاكة حرب بـ أمقة بـ طبد شؿس وكان الظػر يف أول الـَّ

 (5)طىل كـاكة حتك إذا كان يف وسط الـفار كان الظػر لؽـاكة طىل ققس.

                                                                 

 .(574( روضة الؿحبقـ، )ص7)

(، ط: ممسسة 67(، وطـف أدلة الحجاب، )ص7/28( اكظر: الؿرأة العربقة، )2)

 الحرمقـ الخقريَّة.

 .(5/437( البداية والـفاية، )5)
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 ٠ٚ بين قٝٓكاعغص> 

ومـ أطظؿ الؿقاقػ التاريخقة وأكبؾ إحداث يف السقرة الـبقية غقرة 

ؽاه ابـ هشام طىل امرأة مسؾؿة كشػ القفقد وجففا بحقؾة، كؿا ح الـبل 

وذكر طبد اهلل بـ جعػر بـ الؿسقر بـ مخرمة، طـ أبل »يف سقرتف، بؼقلف: 

العرب قدمت بجؾب لفا، طقن، قال: كان مـ أمر بـل ققـؼاع أن امرأة مـ 

فباطتف بسقق بـل ققـؼاع، وجؾست إىل صائغ هبا، فجعؾقا يريدوهنا طىل كشػ 

وجففا، فلبت، فعؿد الصائغ إىل صرف ثقهبا فعؼده إىل ضفرها، فؾؿا قامت 

اكؽشػت سقأهتا، فضحؽقا هبا، فصاحت. فقثب رجؾ مـ الؿسؾؿقـ طىل 

ىل الؿسؾؿ فؼتؾقه، فاستصرخ ا، وشدت القفقد طالصائغ فؼتؾف، وكان يفقديًّ 

فققع الشر بقـفؿ أهؾ الؿسؾؿ الؿسؾؿقـ طىل القفقد، فغضب الؿسؾؿقن، 

 .(7)وبقـ بـل ققـؼاع

 «املػسنٕٛ ٚضٝاض١ احلسب يف غص٠ٚ أحد»: 

ولؿا استدارت السـة كاكت مؽة قد استؽؿؾت طدهتا، واجتؿع إلقفا مـ 

ابقش، ورأى قادة الؿشركقـ ثالثة آٓف مؼاتؾ مـ قريش والحؾػاء وإح

أبؾغ يف استؿاتة »حتك يؽقن ذلؽ  ؟قريش أن يستصحبقا معفؿ الـساء

س مخسقة دون أن تصاب حرماهتؿ وأطراضفؿ، وكان طدد هذه الـّ «!الرجال

 .(2)طشرة امرأة

                                                                 

 .(5/90(، صبؼات ابـ سعد، )2/48( اكظر: سقرة ابـ هشام، )7)

 .(782( الرحقؼ الؿختقم، )2)
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 ايّٝٛ ّٜٛ ايػري٠> 

 لؿا طرضقا طؾقف قال لفؿ: ماذا تؼقلقن يا بـل حـقػة؟ اخالدً  إنَّ »ويؼال: 

 ا كبل ومـؽؿ كبل. مـَّ قالقا: كؼقل: 

 اكـت تريد غدً  فا الرجؾ، إنْ اسؿف سارية، فؼال لف: أي   افؼتؾفؿ إٓ واحدً 

ا فاستبؼ هذا الرجؾ. يعـل مجاطة بـ مرارة. أو شرً  ابعدول همٓء خقرً 

 .ا، وجعؾف يف الخقؿة مع امرأتف، وقال: استقصل بف خقرً افاستبؼاه خالد مؼقدً 

مسقؾؿة لؼقمف: الققم يقم الغقرة، الققم إن  ا تقاجف الجقشان قالفؾؿَّ  

هزمتؿ تستردف الـساء سبقات، ويـؽحـ غقر حظقات، فؼاتؾقا طـ أحسابؽؿ 

 .(7)وامـعقا كساءكؿ

 

                                                                 

(، ذكر مـ كالم 2/585، ويف سقر أطالم الـبالء، )(6/490( البداية والـفاية، )7)

يا »ٓ مـ كالم طدو اهلل مسقؾؿة، وأما مسقؾؿة، فـص كالمف  «محؽؿ بـ الطػقؾ»

 .«ققم قاتؾقا طـ أحسابؽؿ، فاقتتؾقا قتآ شديدا
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 غريت٘ٚ عُس ضٝاض١ 

 

 ، طـ ابـ جريج قال: أخبرين مـ أصدق، أنَّ «روى طبد الرزاق يف مصـػف

 ، وهق يطقف سؿع امرأة، وهل تؼقل:-- طؿر

 ول هيذا الؾقيؾ واخضيؾ جاكبييفتطيا

 

 وأرقـييييل إذ ٓ خؾقييييؾ أٓطبييييف ...

 فؾيييقٓ حيييذار اهلل ٓ شيييلء مثؾيييف 

 

 لزطييزع مييـ هييذا السييرير جقاكبييف ...

 
قالت: أغربت زوجل مـذ أربعة أشفر، وقد « فؿا لؽ؟»فؼال طؿر: 

فامؾؽل طىل كػسؽ »قالت: معاذ اهلل قال: « أردت سقءا؟»اشتؼت إلقف. فؼال: 

إين سائؾؽ طـ »فبعث إلقف، ثؿ دخؾ طىل حػصة فؼال: « بريد إلقففنكؿا هق ال

فخػضت رأسفا « أمر قد أمهـل فلفرجقف طـل، كؿ تشتاق الؿرأة إىل زوجفا؟

، فلشارت ثالثة أشفر وإٓ «فنن اهلل ٓ يستحقل مـ الحؼ»فاستحقت. فؼال: 

 .(7)أٓ تحبس الجققش فقق أربعة أشفر»فلربعة. فؽتب طؿر 

                                                                 

(، واكظر 2495(، وهق يف ســ سعقد بـ مـصقر، )72365( اكظر: الؿصـػ، )7)

(، وإسـاده ضعقػ، 235كره ابـ الجقزي )ص(، وذ94رسائؾ الثعالبل، )ص

(؛ مع زيادة يف متـف، 276، وهق يف روضة الؿحبقـ، )صالسائب مل يؾؼ طؿر 

وتعؾقؼ ققؿ ٓبـ ققؿ طؾقف، فؾقـظر فقف، وهق يف إصؾ يف اطتالل الؼؾقب، 

 .(02)ص

 

m 
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 َّاجاٙٚا حج> 

الؽرك وهؿ شراة كّػار تؾؽ الـاحقة سبقا كسقة  أنَّ وذكر أهؾ السقر، * 

مـ الؿسؾؿقـ فصاحت امرأة مـفؿ: يا حّجاجاه! فبؾغف ذلؽ فلرسؾ إىل داهر 

ف ٓ صاطة لف مؾؽ الّديبؾ وأمره طىل الغزو لفمٓء الذيـ سبقا الـسقة فحؾػ أكَّ 

، فاستلذن طبد الؿؾؽ يف غزوه ف ـّ ا وي ؾؿ يلذن لف، فؾؿَّ طىل الذيـ أخذوه

فبعث لذلؽ محؿد بـ الؼاسؿ بـ أبل طؼقؾ ابـ طّؿف القلقد استلذكف فلذن لف، 

فبعث إىل الفـد، ومات القلقد ووي سؾقؿان،  فؼتؾ داهر وفتح مقلتان مـ بالد

لعداوة كاكت بقـفؿا، وكان أكػؼ يف  ؟محؿد وضربف بالسقاط وألبسف الؿسقح

حتك فتح الفـد فاسترجع الـػؼة وزيادة  الغزوة مخسقـ ألػ ألػ درهؿ

 .(7)مثؾفا

د ْبـ » «فتقح البؾدان لؾباََلُذري»ويف *  استعؿؾ الحجاج بعد مجاطة ُمَحؿَّ

هارون ْبـ ذراع الـؿري فلهدى إَِلك الحجاج يف وٓيتف مؾؽ جزيرة القاققت 

كسقة ولدن يف بالده مسؾؿات ومات آباؤهـ وكاكقا تجارا فلراد التؼرب هبـ، 

تِل كـا فقفا ققم مـ مقد الديبؾ يف بقارج فلخذوا السػقـة بؿا  فعرض لؾسػقـة الَّ

فقفا فـادت امرأة مـفـ وكاكت مـ بـل يربقع يا حجاج، وبؾغ الحجاج ذلؽ 

فؼال: يا لبقؽ فلرسؾ إَِلك داهر يسللف تخؾقة الـسقة. فؼال: إكؿا أخذهـ 

ف ْبـ كبفان الديبؾ فؼتؾ، لصقص ٓ أقدر طؾقفؿ، فلغزى الحجاج ُطبَقْد الؾَّ 

فؽتب إَِلك بديؾ ْبـ صفػة البجظ وهق بعؿان يلمره أن يسقر إَِلك الديبؾ، فؾؿا 

                                                                 

 .(3/228( معجؿ البؾدان، )7)
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لؼقفؿ كػر بف فرسف فلصاف بف العدو فؼتؾقه وقال بعضفؿ قتؾف زط البدهة، قال: 

 .(7)«قت هذه الجزيرة جزيرة القاققت لحسـ وجقه كسائفؿا سؿَّ وإكَّ 

 ٙعتصُا  <ٚاَ 

ة، مـ أصؾ كابع ة ومعارك حؼقؼقَّ ما ذكر مـ أحداث تاريخقَّ  ومـ أشفر* 

 سـة ثالٍث  يف أحداِث  «تاريخ ابـ خؾدون»ذكر يف ة؛ ما مـ الغقرة الشرطقَّ 

كقفؾ بـ مقخايقؾ مؾؽ الروم إىل بالد الؿسؾؿقـ، يف يقم خروج ، وطشريـ

عتصؿ ا أشرف طىل الفالك كتب إلقف أّن الؿفلوقع بلهؾ زبطرة، ّٕن بابؽ لؿَّ 

قد وّجف طساكره حتك خقّاصف يعـل جعػر بـ ديـار وصبّاخف يعـك إيتاخ ومل يبؼ 

ـّ بابؽ أّن ذلؽ يدطق الؿعتصؿ  طـده أحد، فاكتفز الػرصة ثالثا أو دوهنا. وض

إىل إكػاذ العساكر لحرب الروم، فقخّػ طـف ما هق فقف، فخرج كقفؾ يف مائة 

بالجبال وهزمفؿ إسحاق بـ  ألػ وفقفؿ مـ الؿجّؿرة الذيـ كاكقا خرجقا

وأطاد  اوسبقً  إبراهقؿ بـ مصعب فؾحؼ بالروم، وبؾغ زبطرة فاستباحفا قتاًل 

طىل مؾطقة وغقرها، ومثّؾ بإسرى. وبؾغ الخبر إىل الؿعتصؿ فاستعظؿف 

وبؾغف أّن هاشؿقة صاحت وهل يف أيدي الروم: وا معتصؿاه! فلجاب وهق 

مـ ساطتف فركب دابتف  ػقر وهنَض طىل سريره لبقؽ، لبقؽ! وكادى بالـَّ

 ًٓ وسؽة مـ حديد فقفا رداؤه. ومجع العساكر وأحضر قاضل  واحتؼب شؽا

 .(2)الخ ..بغداد طبد الرمحـ بـ إسحاق

                                                                 

 .(427( )ص7)

 ر.( بتصرف يسق5/520) ( ذكر فتح طؿقرية2)
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طـد  امرأة شريػة يف إسرِ  بؾغف أنَّ »الؿعتصؿ،  ويف شذرات الذهب، أنَّ * 

فصاحت:  اف لطؿفا طىل وجففا يقمً طؾج مـ طؾقج الّروم يف طؿقرّية، وأكَّ 

ّٓ طىل أبؾؼ«معتصؿاه وا» فختؿ الؿعتصؿ  ،. فؼال لفا العؾج: ما يجلء إلقؽ إ

الؽلس وكاولف لؾساقل، وقال: واهلل ما شربتف إٓ بعد فؽ الشريػة مـ إسر 

  وقتؾ العؾج.

إىل غزو طؿقرّية، وأمر العسؽر  ة بالرحقؾِ كادى يف العساكر الؿحؿديَّ  ثؿَّ 

 َّٓ ّٓ أ ـَ  يخرج أحد مـفؿ إ ا فتح أبؾؼ، فؾؿَّ  ألٍػ   طىل أبؾؼ، فخرجقا معف يف سبعق

، وصؾب العؾج «لبقؽ لبقؽ»اهلل تعاىل طؾقف بػتح طّؿقرية دخؾفا وهق يؼقل: 

 .(7)«صاحب إسقرة الشريػة، وضرب طـؼف، وفؽ قققد الشريػة

 َّ  <ابين أضري يف بالد ايسّٚ إ

ف قدم مـ لؿـصقر: أكَّ قال الذهبل يف سقر أطالم الـبالء؛ ومـ مػاخر ا* 

اس غزوة، فتعرضت لف امرأة طـد الؼصر، فؼالت: يا مـصقر! يػرح الـَّ

 .«ابـل أسقر يف بالد الروم إنَّ »وأبؽل؟ 

فثـك ِطـَاَكف وأمر الـاس بغزو الجفة التل فقفا ابـفا، وقد طصاه مرة ولد لف، 

 ففرب، ولجل إىل مؾؽ سؿقرة، فغزاها الؿـصقر، وحاصرها، وحؾػ أٓ

                                                                 

(7( )5/726).  

 رب وا معصيييييييييؿاه اكطؾؼيييييييييت

 

 ميييييؾء أفيييييقاه الصيييييبايا القيييييتؿِ  ...

 صييييييادفت أسييييييؿاطفؿ لؽـفييييييا     

       

 مل تصييييييادف كخييييييقة الؿعتصييييييؿ ...

 ٓ ُيييييييالم الييييييذئُب يف طدواكييييييف       

    

 إن ييييييُؽ الراطيييييل طيييييدوَّ الغيييييـؿ ...

 
. 
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 .(7)«يرحؾ إٓ بابـف، فسؾؿقه إلقف، فلمر بؼتؾف فؼتؾ بؼرب سؿقرة

طـ الشرف والعرض أربك مـ  الذب  »ويف ديقان الحؽؿ الؿلثقرة، * 

 .«الذياد طـ الِحؿك وإرض، ومـ أحبَّ الؿؽارم غار طىل الؿحارم

 :(2)«مـ جاد بؿالف جّؾ، ومـ جاد بعرضف ذلَّ » ومن األمثال.  

 ي يحؿيل مطقتيفلقس الشيجاع اليذ

 

 يييقم الـييزال وكييار الحييرب تشييتعؾ ...

 لؽـ فتك غيض صرفيا أو ثـيك بصيرا 

 

... 
(5)طـ الحرام فذاك الػارس البطيؾ

 

 
 وقال ابن الوردي الؿعري يف المقته:    

 واتييِؼ اهلل فتؼييقى اهلل مييا جيياورت

 

 قؾييييييب امييييييرئ إٓ وصييييييْؾ  ...

 ليييقس ميييـ يؼطيييع صُُرًقيييا بطييياًل  

 

... 
(4)اهلل البطييييؾ إكَّؿيييا ميييـ يتَّيييِؼ 

 

 
  بًخ»يف»> 

 مسجد بؾخ بـتف امرأة  وذكر ي بعض أهؾ التاريخ أنَّ » :قال ابن بطوصة

الخؾقػة  نفاتػؼ أ ،ك داود بـ طظببؾخ لبـل العباس يسؿَّ  اكان زوجفا أمقرً 

 اغضب مرة طىل أهؾ بؾخ لحادث أحدثقه فبعث إلقفؿ مـ يغرمفؿ مغرمً 

                                                                 

 .«هلل بـ الؿستـصرالؿميد با»(، يف ترمجة هشام: 70/729( سقر أطالم الـبالء، )7)

(، ط: دار 92(، وإمثال والحؽؿ لؾؿاوردي، )ص35( اكظر: الػرائد والؼالئد، )ص2)

  .القصـ

يف ذكر ثقاب مـ غض بصره طـ »، «ذم الفقى»( ذكره ابـ الجقزي يف كتابف، 5)

 .«الحرام

 .، ط: مؽتبة الػجر20-23)(، ص)77-77-6-7( إبقات هل)4)
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أة التل بـت ك كساءها وصبقاهنا إىل تؾؽ الؿرا بؾغ إىل بؾخ أتفؾؿَّ  ،افادًح 

 ،هؿ وشؽقا حالفؿ وما لحؼفؿ مـ هذا الؿغرمالؿسجد وهل زوج أمقر

فبعثت إىل إمقر الذي قدم برسؿ تغريؿفؿ بثقب لفا مرصع بالجقاهر ققؿتف 

فؼالت لف اذهب هبذا الثقب إىل الخؾقػة فؼد أططقتف  ؟أكثر مؿا أمر بتغريؿف

فذهب بف إىل الخؾقػة وألؼك الثقب بقـ  ،ضعػ حالفؿصدقة طـ أهؾ بؾخ ل

وقال أتؽقن الؿرأة أكرم مـا؟ وأمره  ،يديف وقص طؾقف الؼصة فخجؾ الخؾقػة

برفع الؿغرم طـ أهؾ بؾخ وبالعقدة إلقفا لقرد لؾؿرأة ثقهبا وأسؼط طـ أهؾ 

 بؾخ خراج سـة. 

ورد طؾقفا  طؾقفا مؼالة الخؾقػة فعاد إمقر إىل بؾخ وأتك الؿرأة وقصَّ 

الثقب. فؼالت لف: أوقع بصر الخؾقػة طىل هذا الثقب؟ قال: كعؿ. قالت: ٓ 

فبـك مـف مـل. وأمرت ببقعف،  وقع طؾقف بصر غقر ذي محرم األبس ثقبً 

 .(7)وهق طامر حتك أنة ورباط يف مؼابؾتف مبـل بالؽذان، الؿسجد والزاوي

  قسٕ ايطابع اهلجسٟيف> 

فجري حقـ ضرب التػرق أصـابف بقـ الؿسؾؿقـ يف الؼرن السابع ال» و* 

الد الؿسؾؿقـ، وصؿعقا يف با مـ حتك أضعػفؿ، واحتؾ الصؾقبققن قسؿً 

الؿزيد واستعاكقا ببعضفؿ طىل بعض، حتك أوشؽقا أن يحتؾقا مصر، فؽر 

، أن يستعقـ بقاي «العاضد لديـ اهلل»حاكؿ مصر الػاصؿل آكذاك الؿدطق، 

، ولؽـ كقػ ومؾؽ الشام ٓ يعترف بالخؾقػة «كقر الديـ الزكؽل»الشام، 

                                                                 

 .(7/263( رحؾة ابـ بطقصة، )7)
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الػاصؿل يف مصر، وٓ يممـ بشرطقة خالفتف، وحؽؿف إكؿا يديـ بآطتراف 

 لؾخالفة العباسقة يف بغداد، وبقـفا وبقـ الػاصؿققـ أشد الخصام؟

لؼد وجد الحؾ بقاسطة الؿرأة والغقرة طىل كرامتفا، وهؽذا أرسؾ 

لة استـجاد أرفؼفا بلبؾغ كداء: أرفؼفا بخصؾة العاضد إىل كقر الديـ زكؽل رسا

مـ شعقر كساء بقت خالفتف يف الؼاهرة، وكان أن بؾغ التلثقر مداه، يف قؾب كقر 

إلكؼاذ مصر -الديـ، فسرت محقة الغقرة والـخقة يف جـد الشام وأهؾف، فبذلقا

فؾذات أكبادهؿ بؼقادة أسد الديـ شقركقه، ويقسػ بـ أيقب، -مـ الصؾقبقـ

ا غقر ، وهؽذا صـعت الؿرأة بخصؾة شعرها حدثً «ح الديـ إيقبلصال»

التاريخ، وقؾب إحداث رأسا طىل طؼب، إىل أن كان يقم حطقـ الذي  ىمجر

غسؾ إرض الؿؼدسة مـ العار، وأرغؿ جحافؾ الصؾقبقـ طىل محؾ طصا 

 .(7)الرحقؾ والتسقار

حصؾ آختالط، ضفر التبرج، وكان وذهبت الغقرة،  افا الؿسؾؿقن إذأي   

 الػتـ والباليا. ذلؽ بسبب

 أن  افؿـ الؿعؾقم تاريخقًّ »تعاىل،   قال الدكتور مصطػى السباطي

الحضارة الققكاكقة تبرج الؿرأة ومخالطتفا لؾرجال  اهنقارمـ أكبر أسباب 

لؾروماكققـ؛ فؼد  اومبالغتفا يف الزيـة وآختالط، ومثؾ ذلؽ حصؾ تؿامً 

حضارهتؿ مصقكة محتشؿة فاستطاطقا أن يػتحقا كاكت الؿرأة يف أول 

                                                                 

ـ الؿرأة، )72/233( اكظر: البداية والـفاية، )7) (، وأدلة الحجاب، 23-29(، وماذا ط

 .(726)ص
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العظقؿة، فؾؿا تبرجت الؿرأة  إمبراصقرتقفؿالػتقح، ويقصدوا أركان 

وأصبحت ترتاد الؿـتديات والؿجالس العامة وهل يف أتؿ زيـة وأهبك حؾة، 

ؽتفؿ الحربقة، واهنارت حضارهتؿ فسدت أخالق الرجال، وضعػت مؾ

 .(7)«امريعً  اهنقارً ا

 ظاٖس  <ايٓصس٠ بطبب ايػري٠ ََٚٔ 

ما قام بف مجاطة مـ مشركل العرب يف فؽ الحصار طـ الـبل وآلف »

 وصحبف وكؼضفؿ لصحقػة الجقر والظؾؿ!

 كان أحسـفؿ بالء فقف هشام بـ طؿرو بـ » : قال ابن األثقر

الحارث بـ طؿرو بـ لمي، وهق ابـ أخل كضؾة بـ هشام بـ طبد مـاف ٕمف، 

 ويستؼبؾ بف الشعب ويخؾع خطامف ا لقاًل د أوقره صعامً وكان يليت بالبعقر ق

فقدخؾ الشعب. فؾؿا رأى ما هؿ فقف وصقل الؿدة طؾقفؿ، مشك إىل زهقر بـ 

أبل أمقة بـ الؿغقرة الؿخزومل، أخل أم سؾؿة، وكان شديد الغقرة طىل الـبل 

والؿسؾؿقـ، وكاكت أمف طاتؽة بـت طبد الؿطؾب، فؼال: يا زهقر  

كؾ الطعام، وتؾبس الثقاب، وتـؽح الـساء وأخقالؽ حقث أرضقت أن تل

ثؿ -يعـل أبا جفؾ -طؾؿت؟ أما إين أحؾػ باهلل لق كاكقا أخقال أبل الحؽؿ 

دطقتف إىل مثؾ ما دطاك إلقف ما أجابؽ أبدا. فؿاذا أصـع؟ وإكؿا أكا رجؾ 

واحد، واهلل لق كان معل رجؾ آخر لـؼضتفا. فؼال: قد وجدت رجال. قال: 

ق؟ قال: أكا. قال زهقر: ابغـا ثالثا، فذهب إىل الؿطعؿ بـ طدي بـ كقفؾ ومـ ه

                                                                 

 .«ه7580»( كؾؿة لؾدكتقر، كشرت يف مجعقة اإلصالح آجتؿاطل يف الؽقيت، سـة 7)
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بـ طبد مـاف فؼال لف: أرضقت أن يفؾؽ بطـان مـ بـل طدي بـ طبد مـاف 

وأكت شاهد ذلؽ مقافؼ فقف؟ أما واهلل لئـ أمؽـتؿقهؿ مـ هذه لتجدهنؿ إلقفا 

ت ثاكقا. قال: مـؽؿ سراطا قال: ما أصـع؟ إكؿا أكا رجؾ واحد. قال: قد وجد

مـ هق؟ قال: أكا قال: ابغـا ثالثا. قال: قد فعؾت. قال: مـ هق؟ قال: زهقر بـ 

أبل أمقة. قال: ابغـا رابعا. فذهب إىل أبل البختري بـ هشام، وقال لف كحقا 

مؿا قال لؾؿطعؿ، قال: وهؾ مـ أحد يعقـ طىل هذا؟ قال: كعؿ. قال: مـ هق؟ 

بغـا خامسا. فذهب إىل زمعة بـ إسقد بـ قال: أكا وزهقر والؿطعؿ. قال: ا

الؿطؾب بـ أسد، فؽؾؿف وذكر لف قرابتفؿ، قال: وهؾ طىل هذا إمر معقـ؟ 

قال: كعؿ، وسؿك لف الؼقم، فاتعدوا خطؿ الحجقن الذي بلطىل مؽة، 

فاجتؿعقا هـالؽ وتعاهدوا طىل الؼقام يف كؼض الصحقػة. فؼال زهقر: أكا 

 أبدأكؿ.

إىل أكديتفؿ، وغدا زهقر فطاف بالبقت ثؿ أقبؾ طىل  فؾؿا أصبحقا غدوا

الـاس فؼال: يا أهؾ مؽة أكلكؾ الطعام وكؾبس الثقاب وبـق هاشؿ هؾؽك ٓ 

يبتاطقن وٓ يبتاع مـفؿ؟ واهلل ٓ أقعد حتك تشؼ هذه الصحقػة الؼاصعة 

 الظالؿة. 

قال أبق جفؾ: كذبت واهلل ٓ تشؼ. قال زمعة بـ إسقد: أكت واهلل 

 ب، ما رضقـا هبا حقـ كتبت. أكذ

قال أبق البختري: صدق زمعة، ٓ كرضك ما كتب فقفا. قال الؿطعؿ بـ 

طدي: صدقتؿا وكذب مـ قال غقر ذلؽ. وقال هشام بـ طؿرو كحقا مـ 

 ذلؽ. قال أبق جفؾ: هذا أمر قضل بؾقؾ. وأبق صالب يف كاحقة الؿسجد.
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أكؾتفا إٓ ما كان:  فؼام الؿطعؿ إىل الصحقػة لقشؼفا فقجد إرضة قد

باسؿؽ الؾفؿ، كاكت تػتتح هبا كتبفا، وكان كاتب الصحقػة مـصقر بـ 

 .(7)«طؽرمة، فشؾت يده.

  سٕٚ بايٓيب  <ٚاملطًُني غري٠ عُري بطبب ضخس١ٜ عصُاء بٓتَ 

وكاكت تؼقل  «طصؿاء بـت مروان»ويذكر يف السقر أنَّ امرأة يؼال لفا، * 

 فقف سخرية، وكصف: اشعرً 

 َبـِيييل ماليييٍؽ والـَّبِقيييِب  بنْسيييِت 

 

 وَطيييْقٍف َوبِاْسيييِت بـيييل الخيييْزرَج  ...

ـْ َغقْييييِركؿُ    أًصَْعييييتُْؿ أَتَيييياِويَّ مِيييي

 

 فييييال مييييـ مِييييُرادٍ وٓ َمييييْذِحِج  ...

قَكيييف َبْعيييَد قتْيييِؾ اليييرُؤوسِ    تَرج 

 

 كؿيييا ُيْرتََجيييك َميييَرُق الُؿـِْضيييِج  ...

ةً    أََٓ أَكِيييييييُػ يبتغيييييييل ِغيييييييرَّ

 

 الُؿرتَِجيييك! فقؼطَيييَع مِيييـ أََميييؾ ...

 «؟أال آخذ لي من ابـة مروان»حقـ بؾغف ذلؽ:  - -فؼال رسقل اهلل  

ا مـ وكان ذلؽ لخؿس لقال بؼقـ مـ رمضان طىل رأس تسعة طشر شفرً 

، فسؿع ذلؽ مـ ققل -أي: يف السـة الثاكقة الفجرية - -هجرة الـبل 

مسك طؿقر بـ طدي الخطؿل إوسل وهق طـده، فؾؿا أ - -رسقل اهلل 

 مـ تؾؽ الؾقؾة سرى طؾقفا يف بقتفا، فؼتؾفا.

يا رسقل اهلل! إين قد »، فؼال: - -وأصبح طؿقر مع رسقل اهلل 

هؾ طظ مـ شلهنا يا »، فؼال: «كصرت اهلل ورسوله يا طؿقر»، فؼال: «قتؾتفا

                                                                 

 .(984-7/985( الؽامؾ ٓبـ إثقر، )7)
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 .(7)«ال يـتطح فقفا طـزان». فؼال: «رسقل اهلل؟

  زجٌ أع٢ُ ٜكتٌ أّ ٚيد ألْٗا تطب ايٓيب> 

وتؼع  أن أطؿك كاكت لف أم ولد تشتؿ الـبل  طـ ابـ طباس * 

فقف فقـفاها فال تـتفل ويزجرها فال تـزجر فؾؿا كان ذات لقؾة جعؾت تؼع يف 

وتشتؿف فلخذ الؿغقل فقضعف يف بطـفا واتؽل طؾقفا فؼتؾفا فؾؿا  الـبل 

فعؾ   فعؾ ماأكشد اهلل رجاًل »فجؿع الـاس فؼال:  أصبح ذكر ذلؽ لؾـبل 

قال: فؼام إطؿك يتخطك الـاس وهق يتدلدل حتك قعد  «ي طؾقف حؼ إٓ قام

فؼال: يا رسقل اهلل أكا صاحبفا كاكت تشتؿؽ وتؼع فقؽ  بقـ يدي الـبل 

فلهناها فال تـتفل وأزجرها فال تـزجر وي مـفا ابـان مثؾ الؾملمتقـ وكاكت بل 

فلخذت الؿغقل فقضعتف رفقؼة فؾؿا كان البارحة جعؾت تشتؿؽ وتؼع فقؽ 

أال اشفدوا أن دمفا »: يف بطـفا واتؽلت طؾقف حتك قتؾتفا فؼال الـبل 

 رواه أبق داود والـسائل. (2)«هدر

 :شبقف الؿشؿؾ وكصؾف دققؼ  والؿغول بالغقن الؿعجؿة قال الخطابي

ماض وكذلؽ قال غقره: هق سقػ رققؼ لف قػا يؽقن غؿده كالسقط 

سؿل بذلؽ ٕكف يشتؿؾ طؾقف الرجؾ أي يغطقف  والؿشؿؾ: السقػ الؼصقر

                                                                 

ـ هشام»( 7) ـ سعد»( و574-4/573) «سقرة اب مغازي »(، و20-2/28) «صبؼات اب

، لشقخ سقد حسقـ طػاين «وا محؿدا»(، واكظر 702-7/704) «القاقدي

 .(، ط: العػاين7/536اهلل، ) حػظف

(، وإسـاده 4597، )«باب الحؽؿ فقؿـ سب الـبل »( رواه أبق داود يف ســف، 2)

 .(5376) «الؽبرى»ققي، والـسائل، يف 
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 (7)بثقبف واشتؼاق الؿغقل مـ غالف الشلء واغتالف إذا أخذه مـ حقث مل يدر.

  ايٓيب ٔ ٔ ضخسَ   <ايهًب ٜػاز ع٢ًَ 

حدثـا الزيـ طظ بـ مرزوق، بحضرة شقخـا تؼل » :قال الذهبل * 

د الطقبل ابـ الديـ الؿـصايت، سؿعت الشقخ مجال الديـ إبراهقؿ بـ محؿ

القاصظ يؼقل يف مإل مـ الـاس: حضرت طـد سقكجؼ خزكدار هقٓكق 

وأبغا، وكان مؿـ تـصر مـ الؿغقل، وذلؽ يف دولة أبغا يف أولفا، وكـا يف 

مخقؿف، وطـده مجاطة مـ أمراء الؿغقل، ومجاطة مـ كبار الـصارى يف يقم 

 ثؾج، فؼال كصراين كبقر لعقـ: أي شلء كان محؿد؟

ا، وقام يف كاس طرب جقاع فبؼل يعطقفؿ كان راطقً  رسقل اهلل  يعـل 

الؿال ويزهد فقف فقربطفؿ، وأخذ يبالغ يف تـؼص الرسقل، وهـاك كؾب صقد 

طزيز طىل سقكجؼ يف سؾسؾة ذهب فـفض الؽؾب، وقؾع السؾسؾة ووثب طىل 

 ذاك الـصراين فخؿشف وأدماه، فؼامقا إلقف فؼامقا إلقف، وكػقه طـف وسؾسؾقه،

فؼال: أتظـقن أن هذا مـ  فؼال بعض الحاضريـ: هذا لؽالمؽ يف محؿد 

أجؾ كالمل يف محؿد؟ ٓ، ولؽـ هذا كؾب طزيز الـػس رآين أشقر بقدي فظـ 

ويزيد يف ذلؽ فقثب  ا يتـؼص الـبل أين أريد ضربف فقثب، ثؿ أخذ أيًض 

ظر ثؿ طض إلقف الؽؾب، ثاكقا وقطع السؾسؾة وافترسف، واهلل العظقؿ، وأكا أك

 طىل زردمتف فاقتؾعفا فؿات الؿؾعقن.

وأسؾؿ بسبب هذه القاقعة العظقؿة مـ الؿغقل كحق مـ » :قال الذهبل

                                                                 

 (، ط: دار الحديث.36( الصارم الؿسؾقل، )ص7)
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 .(7)أربعقـ ألػا واشتفرت القاقعة

  غري٠ ايصْابري ملٔ ضب ايصدٜل أبٛ بهس، ٚايفازٚم عُس> 

 روى ابـ أبل الدكقا طـ أبل »غذاء األلباب لؾسػاريـي، قال:  يف

ر التقؿل قال: حدثـل رجؾ قال: خرجـا يف سػر ومعـا رجؾ يشتؿ أبا الؿختا

، فـفقـاه فؾؿ يـتف فخرج لبعض حاجاتف فاجتؿع طؾقف -- بؽر وطؿر

الزكابقر فاستغاث فلغثـاه فحؿؾت طؾقـا فتركـاه، فؿا أقؾعت طـف حتك قطعتف 

قطعا، وكذلؽ رواه ابـ سبع يف شػاء الصدور وزاد طؾقف فحػركا لف قبرا 

فصؾبت إرض فؾؿ كؼدر طىل حػرها فللؼقـاه طىل وجف إرض وجعؾـا طؾقف 

 .(2)«مـ ورق الشجر، والحجارة

 :خرجـا يف غزاة يف البحر، وطؾقـا  طن طامر بن سقف الضبي، قال

مقسك بـ كعب، فؽان معـا يف الؿركب رجؾ يؽـك أبا محان، فلقبؾ يشتؿ أبا 

فؾؿ يـزجر، فلتقـا طىل جزيرة يف البحر  بؽر وطؿر، فـفقـاه فؾؿ يـتف، وزجركاه

فلرفقـا إلقفا ثؿ خرجـا، وتػرقـا كريد القضقء لصالة الظفر، فلخبركا أن الدبر، 

يعـل الزكابقر، وقعت طىل أبل محان فلتت طىل كػسف، قال: فدفعت إلقف وهق 

مقت، قال خؾػ بـ تؿقؿ: فزادين يف هذا الحديث كجدة بـ الؿبارك السؾؿل 

أبا الحباب يذكر شقئا، فلخبر الـاس، فتعجبقا وقالقا: هذه كاكت  قال: سؿعت

ملمقرة. قال كجدة: فلقبؾ ققم يحػرون، فاستقطرت طؾقـا إرض وصؾبت، 

                                                                 

  (، وإٍسـاده صحقح.2/33( معجؿ الشققخ، )7)

(2( )37/2). 
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. والؾػظ لقعؼقب، «فؾؿ كؼدر أن كحػر لف، فللؼقـا طؾقف الحجارة وورق الشجر

ؾة وكان صاحب لـا يبقل، فققعت كح»زاد ابـ مـقع يف حديثف: قال خؾػ: 

 .(7)«طىل ذكره فؾؿ تضره، فعؾؿـا أهنا كاكت ملمقرة

 

                                                                 

( وروى أمحد يف فضائؾ الصحابة، 2593شرح أًصقل اطتؼاد أهؾ السـة، رقؿ، )( 7)

، طـ أبل الؿحقاة قال: حدثـل رجؾ قال: خرجت يف سػر معـا رجؾ يسب  (289)

لدبر، يعـل: أبا بؽر وطؿر، فـفقـاه، فؾؿ يـتف، فخرج لقؼضل حاجتف، فاجتؿع طؾقف ا

 الزكابقر، فاستغاث، فلغثـاه، فحؿؾت طؾقـا حتك تركـاه، فؿا أقؾعت طـف حتك قطعتف.
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 إىل َعػس ايٓطاء

 

طىل أن  ة، حريصهلل ولرسقلف  غققرة طػقػة، محبةٍ  إىل كؾ امرأة مسؾؿةٍ 

الرققؼة،  يحؿؾ إخالق العػقػة، والؼقؿ الراققةمثاي؛ يؽقن مجتؿعفا 

أيتفا حرصل ا»وصقة مـ كاصح مشػؼ، عقش أهؾف بسالم، ي بلنْ  ترغُب و

 .«مـ الػتـ الؿغريات، وإياك وهذه الدطايات طىل كػسؽإمقرة، 

وما يشاع مـ إخبار، ويتداول مـ الؽالم العابر  !يا أختاهاحذري 

  .وٓ جـاية فقف إٓ العار والدمارالساقط يف بقئة العػة الذي ٓ ققؿة لف، 

اء طىل سوأذكرك يا أخقا بشلء مـ صدق الحديث طـ خطر فتـة الـَّ

حصؾت  ،الرجال؛ حتك تعؾؿل كؿ مـ فتـ ومحرمات، وأمراض وابتالءات

اهلل تعاىل جعؾ هذا الدكقا مقدان اختبار، ومحط  فننَّ  ـساء.بسب فتـة الَّ 

متحان، واطؾؿل أّن اهلل تعاىل خؾؼؽ لؾعبادة ٓ لؾفق والعبث؛ وإن مـ ا

، وفتـة الـساء خقر أو شر، والسعقد مـ صبر طؾقفاآبتالءات مـفا ما هق 

طظقؿة، وخطرها كبقر إذا مل تؽـ هـاك ضقابط شرطقة تبقـ ماذا لؾؿرأة وماذا 

 طؾقفا؛ وقد كثرت كصقص السؾػ يف التحذير مـ خطر فتـ الـساء.

يف كؾ  ،مـ أطظؿ الػتـ والؿحـ التل تؿر بالؿسؾؿ نَّ مـ هـا فاطؾؿل، أو

ففل أول فتـ بـل  .ساءفتـة الـَّهل  لؾـَّاس اعاشرً مو اخالطً كان ميقم لؿـ 

الرجال، بؾ قد ذكرها اهلل تعاىل يف الؼرآن طىل ، وهل مـ أخطر الػتـ إسرائقؾ

 

m 
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 ڻ ڻ ڻ ڻ] :مـ فتـ الشفقات، فؼال تعاىل اول الػتـ خطرً يف أ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻   ﮺ ﮹

 ڭ           

 .{73-74آل طؿران:  } [   ڭ ڭ ڭ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] :وقال سبحاكف

  .{20}الفرقان: [ ېئ ېئ

 جعؾ اهلل الؿرأة فتـة لؾرجؾ، والرجؾ »:  قال ابن رجب الحـبؾي

 «فتـة لؾؿرأة.

رأى امرأة،  ـ أبل الزبقر، طـ جابر، أن رسقل اهلل مسؾؿ ط وروى* 

ف، ثؿ خرج إىل فلتك امرأتف زيـب، وهل تؿعس مـقئة لفا، فؼضك حاجت

إن الؿرأة تؼبل يف صورة شقطان، وتدبر يف صورة شقطان، : »أصحابف، فؼال

 .(1)«فنذا أبصر أحدكم امرأة فؾقلت أهؾه، فنن ذلك يرد ما يف كػسه

                                                                 

قال أهؾ الؾغة الؿعس الدلؽ والؿـقئة  «تؿعس مـقئة لفا»( ]6( كتاب الـؽاح، رقؿ، )7)

، وقال الؽسائل يسؿك مـقئة ما «هل الجؾد أول ما يقضع يف الدباغ»قال أهؾ الؾغة: 

غ وقال أبق طبقدة هق يف أول الدباغ مـقئة ثؿ أفقؼ ومجعف أفؼ كلديؿ وآدم دام يف الدبا

)إن الؿرأة تؼبؾ يف صقرة شقطان( قال العؾؿاء معـاه اإلشارة إىل الفقى والدطاء إىل 

الػتـة هبا لؿا جعؾف اهلل تعاىل يف كػقس الرجال مـ الؿقؾ إىل الـساء وآلتذاذ بـظرهـ 

☜ 
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اكم والدخول إيَّ »قال:  رسقل اهلل  : أنَّ  طـ طؼبة بـ طامرو* 

يت الحؿق؟ قال: فؼال رجؾ مـ إكصار: يا رسقل اهلل، أفرأ« ساءطؾى الـَّ 

 .(1)«الحؿو الؿوت»

الدكقا حؾوة »: ، قال: قال رسقل اهلل وطـ أبل سعقد الخدري * 

اهلل مستخؾػؽم فقفا، فـاضر كقف تعؿؾون، فاتؼوا الدكقا، واتؼوا  خضرة، وإنَّ 

 .(2)«ساءفتـة بـي إسرائقل كاكت يف الـَّ  ساء، فننَّ فتـة الـَّ 

عقد بـ زيد بـ طؿرو بـ كػقؾ، أهنؿا وطـ أسامة بـ زيد بـ حارثة، وس* 

طؾى  أضر   ،اس فتـةما تركت بعدي يف الـَّ »أكف قال:  حدثا طـ رسقل اهلل 

 .(3)«ساءالـَّ  من   الرجال  

 دخقل قريب الرجؾ طىل  ك فسؿَّ » : قال العالمة الشـؼقطي

تؾؽ العبارة هل أبؾغ  امرأتف وهق غقر محرم لفا باسؿ الؿقت، وٓ شؽ أنَّ 

الؿقت هق أفظع حادث يليت طىل اإلكسان يف الدكقا،  ٕنَّ  ;رات التحذير طبا

 كؿا قال الشاطر:

 والؿييييييقت أطظييييييؿ حييييييادث

 

 

 مؿيييييا يؿييييير طيييييىل الجبؾييييية ...

 

                                                                 

☜ 

 .الشقطان يف دطائف إىل الشر بقسقستف وتزيقـف لف[وما يتعؾؼ هبـ ففل شبقفة ب

 .(2702(، ومسؾؿ، )3252( رواه البخاري، )7)

 .(66) ( صحقح مسؾؿ، كتاب الرقاق2)

 .(68) (، وصحقح مسؾؿ، كتاب الرقاق3769( صحقح البخاري، كتاب الـؽاح )5)
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 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]والجبؾة: الخؾؼ، ومـف ققلف تعاىل: 

هذا التحذير البالغ مـ دخقل الرجال  ، فتحذيره {184}الشعراء: [ پ

دخقل الؼريب طىل زوجة قريبف باسؿ الؿقت دلقؾ  طىل الـساء، وتعبقره طـ

صحقح كبقي طىل أن ققلف تعاىل: فاسللقهـ مـ وراء حجاب طام يف مجقع 

لؿا حذر الرجال هذا  الـساء، كؿا ترى. إذ لق كان حؽؿف خاصا بلزواجف 

التحذير البالغ العام مـ الدخقل طىل الـساء، وضاهر الحديث التحذير مـ 

مل تحصؾ الخؾقة بقـفؿا، وهق كذلؽ، فالدخقل طؾقفـ  الدخقل طؾقفـ ولق

 ا ا باكػراده، كؿا قدمـا أن مسؾؿً ا شديدً والخؾقة هبـ كالمها محرم تحريؿً 

أخرج هذا الحديث يف باب تحريؿ الخؾقة بإجـبقة والدخقل طؾقفا، فدل 

 طىل أن كؾقفؿا حرام.

  إياكؿ » :يف شرح الحديث الؿذكور« فتح الباري»وقال ابن حجر يف

 (7)اه. «، بالـصب طىل التحذير«والدخقل

 ساء حبائؾ الشقطان، الـَّ»قال:   طن طبد اهلل بن مسعودو

 .(2)والشباب شعبة مـ الجـقن

                                                                 

 .(9/249( أضقاء البقان، )7)

صقري يف اإلتحاف وإسـاده صحقح، وقال ( رواه ابـ حجر يف الؿطالب العؾقا والبق2)

أخرجف إصػفاين يف الترغقب والترهقب مـ »العراقل يف تخريج أحاديث إحقاء، 

، وذكر العجؾقين يف كشػ الخػاء، «حديث خالد بـ زيد الجفـل بنسـاد فقف جفالة

الـساء حبالة »طـ طؼبة بـ طامر بؾػظ  «مسـد الػردوس»رواه يف »(، 2872)

 .«الشقطان
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 هق ما يصاد بف مـ أي شلء كان.: مجع حبالة بالؽسر، والحبائؾ

 :سؿعت أن الشقطان قال لؾؿرأة: أكت » وقال الحسن بن صالح

سفؿل الذي أرمل بف فال أخطل، وأكت مقضع سري كصػ جـدي، وأكت 

 .«وأكت رسقي يف حاجتل

 إٓ مل يقلس إبؾقس  اما بعث اهلل كبقًّ »قال:   وطن سعقد بن الؿسقب

  .(7)«أن يفؾؽف بالـساء

-صىل اهلل طىل كبقـا وطؾقف وسؾؿ  -وروي أنَّ إبؾقس استشػع بؿقسك * 

ك إن سجد لؼبر آدم. فلطؾؿف، إىل ربف أن يتقب طؾقف فشػع، فؼال: يا مقس

، لؽـ لؽ افؽقػ أسجد لف مقتً  افؼال: بعد أن أضفر الغضب، مل أسجد لف حقً 

: اذكرين حقـ تغضب  َـّ طظ حؼ شػاطتؽ، اذكرين طـد ثالث ٓ أهؾؽؽ فقف

فنين أجري مـؽ مجرى الدم، وحقـ تؾؼك الزحػ فنين أذكر ابـ آدم حقـئذ 

تجالس امرأة أجـبقة فنين رسقلفا إلقؽ  ولده وزوجتف وأهؾف حتك يقي، وحقـ

 .(2) ورسقلؽ إلقفا

 بقـؿا رجؾ يطقف بالؽعبة إذ ُبصر بامرأة ذات  ل الػضقل بن طاصم:قا

 مجال فلفتـتف وشغؾت قؾبف، فلكشل يؼقل:

 ما كـُت أحسُب أن الحب يعيرُض ي

 

 طـييد الطييقاِف ببقييِت اهللِ ذي السييترِ  ...

 
                                                                 

 .«مؽائد الشقطان»( ذكرمها ابـ أبل الدكقا يف 7)

،  مقسك مع الشقطان مؽائد ،(44ص) الدكقا، أبل ٓبـ الشقطان مؽائد: اكظر( 2)

 وذكره الفقتؿل يف الزواجر، وقد أفردت مؽايده يف جزء.
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 اًل حتك ابتؾقُت فصيار الؼؾيُب مختيب

 

 يف حييب  جاريييِة حييقراَء كيييالؼؿرِ  ...

 يييا لقتـييل مل أكييـ طايـييُت صييقرهتا 

 

... 
 (7)هلل ميياذا تقخييياين بييف بصيييري.

بنسـادٍ  ـ حـبؾ ويف كتاب أحؽام الـساء لإلمام أبل طبد اهلل أمحد ب*  

-يعـل: ابـ معروف -أخبركا طبد اهلل بـ أمحد، قال: حدثـا هارون »صحقح: 

لؼد ُكـ الـساء » قال: ابـ شقذب، ذكره طـ مطر قال: قال: حدثـا ضؿرة،

يجؾسـ مع الرجال يف الؿجالس، أما الققم؛ فنن إصبع مـ أصابع الؿرأة 

 .(2)«تػتـ

فتـة الـساء، وكؿ مصائب سبب كؿ مـ مجتؿعات دمرت بواطؾؿل أكف 

 ت، بسبب طدم الغقرة طىل الؿحرمات.حؾَّ 

 َـّ » :وقال صاووس طن الـساء   .«كػر مـ مضك وكػر مـ بؼلكان فقف

 ؽ والدول ؾوأكثر ما يػسد الؿ» : شقخ اإلسالم ابن تقؿقة قال

 .(5)صاطة الـساء

 ا يػسد الؿؾؾ وأكثر م» : دين بن مرطي الؽرميزين ال وقال

                                                                 

(، ووكقع، 7427( *وروى هـاد يف الزهد، )04( مقسقطة إخالق لؾخزار، )7)

طـ إبراهقؿ قال: جاء الربقع بـ خثقؿ إىل طؾؼؿة فقجد الباب  ( بنسـاد صحقح484)

 .مغؾؼا فدخؾ الؿسجد فؿر كسقة؛ فغؿض طقـقف

 .(770( برقؿ، )92()ص2)

 (، ط: دار الحديث.765( اقتضاء الصرط الؿستؼقؿ، )ص5)
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 .(7)والدول فتـة الـساء

 وٓ آكؾ  اأٓ تروين ٓ أققم رفدً »أكف قال:   طن طبادة بن الصامت

وقد مات صاحبل مـذ زمان، -لقّـ وسخـ-حقك: يعـلي؟ قال ي إٓ ما لّقق

قال يحقك يعـل: ذكره، وٓ يسرين أين خؾقت بامرأة ٓ تحؾ ي، وإن ي ما 

تطؾع طؾقف الشؿس مخافة أن يليت الشقطان فقحركف، إكف ٓ سؿع لف وٓ 

 .(2)«بصر

 :ساء وكاكت تؼول ـّ  شقئان ٓ» وكاكت هـد بـت الؿفّؾب من طؼالء ال

  (5)تممـ طؾقفؿا الؿرأة: الّرجال، والطّقب.

 اك ومخالطة الـَّساء فننَّ »: وقد قال بعض الحؽامء لحظ الؿرأة  إيَّ

  «سفؿ، ولػظفا سؿ.

  ًيا صقاد، احذر أْن » يؽؾم امرأة فؼال: اورأى بعض الحؽامء صقاد

 .«تصاد

 امش وراء إسد وٓ تؿش وراء»: البـه،  وقال سؾقامن بن داود 

 .(4)الؿرأة

                                                                 

( اكظر: كتاب شػاء الصدور يف زيارة الؿشاهد والؼبقر، تحؼقؼ مجال صالح، 7)

 ة العامة.(، ط: الرئاس737)ص

 .(53( اتباع الســ لؾضقاء الؿؼدسل بعـايتل، )ص2)

 .(68( أخبار الـساء ٓبـ الجقزي، )ص5)

(، ط: التقفقؼة، ومل يسـد كالم 278( ذكرهؿ الؿاوردي يف أدب الديـ والدكقا، )ص4)

☜ 
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 :لبعضفم لؼوله 

 إين ُبؾقيييت بيييلربع ميييا سييييؾطت

 

 إٓ ٕجييييؾ شييييؼاويت وطـييييائل ...

 إبؾييقس والييدكقا وكػسييل والفييقى 

 

 كقييػ الخييالص وكؾفييؿ أطييدائل ...

 إبؾييقس يسييؾؽ يف صريييؼ مفييالؽل 

 

 واليييـػس تيييلمرين بؽيييؾ بالئيييل ...

 وأرى الفيقى تيدطق إلقيف خيقاصري 

 

 يف ضؾؿيييييية الشييييييبفات وأراء ...

 وزخييارف الييدكقا تؼييقل: أمييا تييرى 

 

... 
(7)حسيـل وفخيير مالبسييل وهبييائل

 

   :إين أخاف مـ الـساء أكثر مؿا أخاف ويف الؽشاف طن بعض العؾامء

 [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ]مـ الشقطان؛ ٕن اهلل تعاىل يؼقل: 

 .(2){28}يوسف: [ ائ ائ ى ى]وقال يف الـساء:  ،{76}النساء:

 ؿؽقـ الـساء مـ اختالصفـ وٓ ريب أن ت» : قال ابن ققم

بالرجال: أصؾ كؾ بؾقة وشر، وهق مـ أطظؿ أسباب كزول العؼقبات العامة، 

كؿا أكف مـ أسباب فساد أمقر العامة والخاصة، واختالط الرجال بالـساء 

                                                                 

☜ 

 كبل اهلل داود، واهلل أطؾؿ بصحتف.

 (.46-7/48كشػ الخػاء لؾعجؾقين، )( 7)

هذا الؽالم فقف كظر؛ ٕن »(، وقال محؼؼ الؽتاب، 7/35عجؾقين، )كشػ الخػاء لؾ( 2)

جاء مؼاركًا بؽقد اهلل،  {76[ }النساء: ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ]ققلف تعاىل: 

؛ {28[ }يوسف: ائ ائ ى ى]فؾذلؽ كان ضعقًػا، وقال يف كقد الـساء: 

 .«ٕكف جاء مؼاركًا بؽقد الرجال، فؾذلؽ كان طظقًؿا، فالسقاق مـ الؿؼقدات فتـبف
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سبب لؽثرة الػقاحش والزكا، وهق مـ أسباب الؿقت العام، والطقاطقـ 

 (7)«الؿتصؾة

 :وأكشد األطشى 

 ـيياس وديييان العييربيييا مالييؽ ال

 

 إين لؼقيييت ذربييية ميييـ اليييذرب ...

 اخؾػييت العفييد ولظييت باليييذكب 

 

... 
(2)وهييـ شيير غالييب لؿييـ غؾييب

 

 
  فتك  كبئت أنَّ »مخرمة بـ طثؿان،  ، قال:البن الجوزي «ذم اهلوى»ويف

 :وقالت ،مـ العباد هقى جارية مـ أهؾ البصرة فبعث إلقفا يخطبفا فامتـعت

فلرسؾ إلقفا سبحان اهلل! أدطقك إىل ما ٓ إثؿ فقف  ،إن أردت غقر ذلؽ فعؾت

فتؼدم  شئَت  فؼالت: قد أخبرتؽ بالذي طـدي فننْ  ،وتدطقــل إىل ما ٓ يصؾح

                                                                 

حدى اختقارات الشقخ ابـ طثقؿقـ مـ كتابف إ(، وهق 256( الطرق الحؽؿقة، )ص7)

 .(، ط: ممسسة الشقخ 777مختارات مـ الطرق الحؽؿقة، )ص

(، وذكره 0/35(، وابـ سعد يف الطبؼات، )2/272( رواه طبد اهلل يف الزوائد، )2)

ة، (، والؿقدودي يف الؿصطؾحات إربع732مرطل يف شػاء الصدور، )ص

( 85(، وقال الشقخ إلباين يف تخريجف وتحؼقؼف لؾؿصطؾحات، )ص07)ص

( بنسـاديـ 9889و 9883أخرجف طبد اهلل بـ اإلمام أمحد يف زوائد مسـد أبقف، رقؿ )

أحدمها ضعقػ، وأخر فقف رجالن تػرد بتقثقؼفؿا ابـ حبان، ومـ الؿعؾقم طـد 

فظ ابـ حجر يف مؼدمة )لسان كؿا بقـف الحا-العؾؿاء أكف متساهؾ يف التقثقؼ 

 الؿقزان(.

ومع هذا فؼد صحح هذا اإلسـاد الؿعؾؼ طىل الؿسـد إستاذ أمحد محؿد شاكر طىل 

قاطدتف التل جرى طؾقفا يف تعؾقؼف هذا ويف غقره مـ آطتؿاد طىل تقثقؼ ابـ حبان 

 خالفًا لؾؿحؼؼقـ مـ العؾؿاء.
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 وإن شئت فتلخر فلكشل يؼقل:

 وأسيييللفا الحيييالل وتيييدع قؾبيييل

 

 ٓ أريييييد مييييـ الحييييرام إىل مييييا ...

 كييييييداطل آل فرطييييييقن إلقييييييف 

 

 وهييييؿ يدطقكييييف كحييييق إثييييام ...

 ؿيييا يف الخؾيييد يسيييعكفظيييؾ مـع 

 

 وضؾيييقا يف الجحيييقؿ ويف السيييؼام ...

فؾؿا طؾؿت أكف قد امتـع مـ الػاحشة أرسؾت إلقف أكا بقـ يديؽ طىل الذي  

تحب فلرسؾ إلقفا ٓ حاجة لـا فقؿـ دطقكاه إىل الطاطة ودطاكا إىل الؿعصقة 

 :ثؿ أكشد

 ٓ خقيييير فييييقؿـ ٓ يراقييييب ربييييف

 

 طـيييد الفيييقى ويخافيييف إيؿاًكيييا ...

 ب التؼك سبؾ الفقى فلخق التؼيكحج 

 

... 
(7)يخشييك إذا واا الؿعيياد هقاًكييا

 

 
 بػؾسطقـ-يف جـقـ كفاًل  رأيت رجاًل » :ود شقثقال الؾواء حمؿ-

 يؿشل مطرق الرأس بلسؿالف البالقة، يستجدي الصدقات مـ الـاس.

 وقال صاحبل الػؾسطقـل يحدثـل طـ أمر هذا الؽفؾ الؿسؽقـ فؼال:

لؾحؿضقات تدر طؾقف طشرة -بستان بؾغة أهؾ فؾسطقـ-بقارةكان هذا يؿتؾؽ 

آٓف جـقف كؾ طام، وكان يؿتؾؽ ما يزيد طىل إلػ دوكؿ مـ إرض 

الخصبة الؿباركة التل فقفا العققن، وكان يف بقارتف أجقر يفقدي لف ابـة حسـاء 

يف السادسة طشرة مـ طؿرها، وكاكت تحضر الطعام لقالدها ضفر كؾ يقم، 

، ويف الققم الثاين طادت إلقف؛ فلطاد الرجؾ ام مـ إيام اختىل هبا حبً ويف يق

مـ أرضؽ!  اباسؿل دوكؿً  مراودهتا، فؼالت: ٓ أسؾؿ لؽ كػسل إٓ بلن تؽتب

                                                                 

 .(557(، وروضة الؿحبقـ، )750( اطتالل الؼؾقب، )7)
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ووافؼ الرجؾ، واستسؾؿت لف الػتاة ثؿَّ صارت تؿتـع طؾقف إٓ إذا كتب 

 !اجديدً  اباسؿفا دوكؿً 

يف بقارتف  اأصبح هذا الرجؾ أجقرً واستؿر حالفا طىل هذا الؿـقال حتك 

لؾػتاة القفقدية الحسـاء، وكان أبقها يعؾؿ ما  اوأرضف التل أصبحت مؾؽً 

جرى ويجري ٓبـتف وهق فرح مرتاح، حتك إذا أصبح لؾقفقد دولة صرد هذا 

 .(7)«الرجؾ مـ طؿؾف، فلصبح حالف كؿا ترى يستجدي أكّػ الـاس!

 

 

                                                                 

 دمشؼ.-(، ط: دار الؼتقبة97( صريؼ الـصر يف معركة الثلر، )ص7)
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 قصص فٝٗا ايدزٚع ٚايعرب

 

ما  ،بنذن اهلل تعالىهبا  امذكًر يف الباب  هاأذكر ،ن الؼصص باختصاروم* 

يف بعض  اكان جالًس  مقسك  وي أنَّ رُ » :«حقاءاإل»الغزالي يف  ذكره

ا دكا مـف خؾع فؾؿَّ  اإذا أقبؾ إلقف إبؾقس وطؾقف بركس يتؾقن فقف ألقاكً  ،مجالسف

لف مقسك مـ  :ؼالف «السالم طؾقؽ يا مقسك» :أتاه فؼال ثؿَّ  ،البركس فقضعف

جئت ٕسؾؿ  :قال .ٓ حقاك اهلل ما جاء بؽ :فؼال .أكا إبؾقس؟ فؼال: أكت

 .طؾقؽ لؿـزلتؽ مـ اهلل ومؽاكتؽ مـف

قال  ،بركس أختطػ بف قؾقب بـل آدم :قال ؟فؿا الذي رأيت طؾقؽ :قال 

قال إذا أطجبتف كػسف واستؽثر  ؟فؿا الذي إذا صـعف اإلكسان استحقذت طؾقف

 .ل ذكقبفطؿؾف وكس

بامرأة ٓ  ف ما خال رجُؾ فنكَّ  ؟ٓ تخؾ بامرأة ٓ تحؾ لؽ» :اوأحذرك ثالثً 

وٓ تعاهد اهلل  .وأفتـفا بفصاحبف دون أصحابل حتك أفتـف هبا  تحؾ لف إٓ كـت

ف ما أخرج رجؾ صدقة إٓ أمضقتفا فنكَّ  وٓ تخرجـ صدقةً  ،إٓ وفقت بف اطفدً 

 ل حتك أحقل بقـف وبقـ القفاء هبا ثؿَّ فؾؿ يؿضفا إٓ كـت صاحبف دون أصحاب

 .وىل وهق يؼقل طؾؿ مقسك ما يحذر بف بـل آدم

  ،فقؿا خال إٓ مل يقلس  اما بعث اهلل كبقًّ » :قالوطن سعقد بن الؿسقب

وما بالؿديـة بقت ساء وٓ شلء أخقف طـدي مـفـ، يفؾؽف بالـَّ إبؾقس أنْ 
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 .جؿعة ثؿ أروحأدخؾف إٓ بقتل وبقت ابـتل أغتسؾ فقف يقم ال

 وأكت  ،الشقطان يؼقل لؾؿرأة أكت كصػ جـدي إنَّ » :وقال بعضفم

وأكت مقضع سري وأكت رسقي يف حاجتل  ئفال أخط ،سفؿل الذي أرمل بف

 اه. «فـصػ جـده الشفقة وكصػ جـده الغضب

 قصة جرت  (7)«ذم الفقى»، و «تؾبقس إبؾقس»يف  ذكر ابن الجوزي

ن راهب يف بـل إسرائقؾ فلخذ الشقطان جارية يؼقل كا»ـل إسرائقؾ: يف ب

فخـؼفا وألؼك يف قؾقب أهؾفا أن دواءها طـد الراهب فلتك هبا الراهب فلبك 

أن يؼبؾفا فؿا زالقا بف حتك قبؾفا فؽاكت طـده فلتاه الشقطان فسقل لف إيؼاع 

الػعؾ هبا فلحبؾفا ثؿ أتاه فؼال لف أن تػتضح يلتقؽ أهؾفا فاقتؾفا فنن أتقك 

فؼؾ ماتت فؼتؾفا ودفـفا فلتك الشقطان أهؾفا فقسقس لفؿ وألؼك يف قؾقهبؿ 

أكف أحبؾفا ثؿ قتؾفا ودفـفا فلتاه أهؾفا يسللقكف طـفا فؼال ماتت فلخذوه فلتاه 

الشقطان فؼال أكا الذي ضربتفا وخـؼتفا وأكا الذي ألؼقت يف قؾقب أهؾفا وأكا 

تقـ فسجد لف سجدتقـ ففق الذي أوقعتؽ يف هذا فلصعـل تـج اسجد ي سجد

 :الذي قال 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ]

  .{16}احلرش: [ جئ ی ی ی ی

                                                                 

(، وابـ أبل الدكقا يف 748(، وذم الفقى، )ص53-59-50( تؾبقس إبؾقس، )ص7)

(، وذكرها أبق داود يف 3446(، وهل يف الشعب، )97مؽائد الشقطان، )ص

 .(256مراسقؾف، )
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أن   (7)وروى هذا الحديث طىل صػة أخرى طـ وهب بـ مـبف* 

وكان يف زماكف ثالثة إسرائقؾ وكان مـ أطبد أهؾ زماكف،  طابدا كان يف بـل

 .لقس لفؿ أخت غقرها اأخقة لفؿ أخت وكاكت بؽرً 

ؿ فؾؿ يدروا طـد مـ يخؾػقن أختفؿ، وٓ مـ رج البعث طىل ثالثتففخ

فلمجع رأيفؿ طىل أن يخؾػقها طـد  :وٓ طـد مـ يضعقهنا قاليلمـقن طؾقفا، 

وكان ثؼة يف أكػسفؿ فلتقه فسللقه أن يخؾػقها طـده فتؽقن  !طابد بـل إسرائقؾ

مـفؿ  اهلل عقذ بفلبك ذلؽ وت ،يف كـػف وجقاره إىل أن يرجعقا مـ غزاهتؿ

فؼال أكزلقها يف بقت حذاء ومـ أختفؿ، قال: فؾؿ يزالقا بف حتك أصاطفؿ، 

وتركقها فؿؽثت يف جقار اكطؾؼقا،  قال فلكزلقها يف ذلؽ البقت ثؿَّ  ،صقمعتل

يـزل إلقفا بالطعام مـ صقمعتف فقضعف طـد باب الصقمعة ثؿ  اذلؽ العابد زماكً 

رها فتخرج مـ بقتفا فتلخذ ما وضع لفا يلم يغؾػ بابف ويصعد إىل صقمعتف ثؿَّ 

 .مـ الطعام

ويعظؿ طؾقف خروج قر، فتؾطػ لف الشقطان فؾؿ يزل يرغبف يف الخ :قال

فؾق مشقت بطعامفا ، ويخقفف أن يراها أحد فقعؾؼفا، االجارية مـ بقتفا هنارً 

قال فؾؿ يزل بف حتك مشك  ،كان أطظؿ ٕجرك ؟حتك تضعف طىل باب بقتفا

ومل يؽؾؿفا قال فؾبث طىل هذه الحالة  ،ووضعف طىل باب بقتفا إلقفا بطعامفا

وقال لق كـت ر وحضف طؾقف، جاء إبؾقس فرغبف يف الخقر وإج ثؿَّ  ،زماكا

 .تؿشل إلقفا بطعامفا حتك تضعف يف بقتفا كان أطظؿ ٕجرك

                                                                 

 .(748(، وذم الفقى، )ص53( تؾبقس إبؾقس، )7)
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فؾبث طىل ، ثؿ وضعف يف بقتفا، فؾؿ يزل بف حتك مشك إلقفا بالطعام :قال

فؼال لق كـت تؽؾؿفا  ؛ؿ جاءه إبؾقس فرغبف يف الخقر وحضف طؾقفث ،اذلؽ زماكً 

 !وتحدثفا فتلكس بحديثؽ فنهنا قد استقحشت وحشة شديدة

 قال ثؿَّ  ،ا يطؾع إلقفا مـ فقق صقمعتففؾؿ يزل بف حتك حدثفا زماكً  :قال

فؼال لق كـت تـزل إلقفا فتؼعد طىل باب صقمعتؽ  ؛بعد ذلؽ إبؾقَس  أتاهُ 

 .هل طىل باب بقتفا فتحدثؽ كان آكس لفاوتحدثفا وتؼعد 

يحدثفا وتحدثف فؾؿ يزل بف حتك أكزلف، وأجؾسف طىل باب صقمعتف،  

 .وتخرج الجارية مـ بقتفا حتك تؼعد طىل باب بقتفا

يف الخقر والثقاب فقؿا  جاءه إبؾقس فرغبف ثؿَّ ا يتحدثان، فؾبثا زماكً  :قال

ؾست قريبا مـ باب بقتفا وقال لق خرجت مـ باب صقمعتؽ ثؿ جيصـع هبا، 

 .فحدثتفا كان آكس لفا فؾؿ يزل بف حتك فعؾ

وفقؿا لف طـد اهلل سبحاكف جاءه إبؾقس فرغبف يف الخقر،  ثؿَّ ا، فؾبثا زماكً  :قال

اىل مـ حسـ الثقاب فقؿا يصـع هبا، وقال لف لق دكقت مـفا، وجؾست طـد وتع

ـزل مـ صقمعتف فقؼػ فػعؾ فؽان ي! ومل تخرج مـ بقتفاباب بقتفا فحدثتفا، 

ثؿ جاءه إبؾقس فؼال لق دخؾت قتفا فقحدثفا فؾبثا طىل ذلؽ حقـا، طىل باب ب

فؾؿ يزل حسـ بؽ، ٕحد كان أ !!البقت معفا فحدثتفا ومل تتركفا تبرز وجففا

خؾ البقت فجعؾ يحدثفا هنارها كؾف؛ فنذا مضك الـفار صعد إىل بف حتك د

 صقمعتف.

لؽ فؾؿ يزل يزيـفا لف حتك ضرب العابد طىل أتاه إبؾقس بعد ذ ثؿَّ  :قال

قع طؾقفا ويسقل لف حتك وؾؿ يزل بف إبؾقس يحسـفا يف طقـقف، ف ،فخذها وقبؾفا
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أرأيت إن جاء أخقة الجارية،  فجاء إبؾقس فؼال، افلحبؾفا فقلدت لف غالمً 

، فاطؿد إىل ٓ آمـ أن تػتضح أو يػضحقكوقد ولدت مـؽ كقػ تصـع؟ 

 ـف! ابـفا فاذبحف وادف

خقهتا أن يطؾعقا طىل ما صـعت هبا، فا ستؽتؿ ذلؽ طؾقؽ مخافة إفنكَّ 

قال خذها إخقهتا ما صـعت هبا وقتؾت ابـفا،  فػعؾ فؼال لف أتراها تؽتؿ

فؾؿ يزل بف حتك ذبحفا وألؼاها يف الحػرة مع ابـفا  !!واذبحفا وادفـفا مع ابـفا

 معتف يتعبد فقفاوأصبؼ طؾقفؿا صخرة طظقؿة وسقى طؾقفؿا وصعد إىل صق

فجاءوا ن يؿؽث حتك أقبؾ إخقهتا مـ الغزو، فؿؽث بذلؽ ما شاء اهلل أ

وهذا قبرها ؾقفا وبؽاها وقال كاكت خقر امرأة، فسللقه طـفا فـعا لفؿ وترحؿ ط

فلقامقا طىل قبرها فلتك إخقهتا الؼبر، فبؽقا أختفؿ وترمحقا طؾقفا، فاكظروا إلقف 

 .قفؿاكصرفقا إىل أهال ثؿَّ  اأيامً 

َـّ فؾؿَّ  طؾقفؿ الؾقؾ وأخذوا مضاجعفؿ جاءهؿ الشقطان يف الـقم طىل  ا ج

صقرة رجؾ مسافر فبدأ أكبرهؿ فسللف طـ أختفؿ فلخبره بؼقل العابد ومقهتا 

وقال مل يصدقؽؿ  ،وترمحف طؾقفا وكقػ أراهؿ مقضع قبرها فؽذبف الشقطان

فزطا وذبحفا معف  ،ففذبح اوولدت مـف غالمً قد أحبؾ أختؽؿ،  فأمر أختؽؿ إكَّ 

وألؼاها يف حػقرة احتػرها خؾػ باب البقت الذي كاكت فقف طـ يؿقـ مـؽؿ، 

ؽؿ فاكطؾؼقا فادخؾقا البقت الذي كاكت فقف طـ يؿقـ مـ دخؾف فنكَّ  ،مـ دخؾف

لف مثؾ  :فؼال ،وأتك إوسط يف مـامف ،استجدوهنؿا كؿا أخبرتؽؿ هـاك مجقعً 

قا ؾ ذلؽ فؾؿا استقؼظ الؼقم أصبحلف مث :فؼال ،ذلؽ ثؿ أتك أصغرهؿ

كؾ واحد  :فلقبؾ بعضفؿ طىل بعض يؼقلمتعجبقـ مؿا رأى كؾ واحد مـفؿ، 
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أى فؼال كبقرهؿ هذا فلخبر بعضفؿ بعضا بؿا ر امـفؿ لؼد رأيت الؾقؾة طجبً 

قال أصغرهؿ واهلل ٓ أمضل حؾؿ لقس بشلء، فامضقا بـا ودطقا هذا طـؽؿ، 

حتك أتقا البقت الذي  اقال فاكطؾؼقا مجقعً  ؛ر فقفحتك آيت إىل هذا الؿؽان فلكظ

 ،كاكت فقف أختفؿ فػتحقا الباب وبحثقا الؿقضع الذي وصػ لفؿ يف مـامفؿ

 !؟فقجدوا أختفؿ وابـفا مذبقحقـ يف الحػقرة كؿا ققؾ لفؿ

فسللقا طـفا العابد فصدق ققل إبؾقس فقؿا صـع هبؿا فاستعدوا طؾقف 

أوثؼقه طىل الخشبة أتاه ا فؾؿَّ قصؾب، صقمعتف وقدم ل مؾؽفؿ فلكزل مـ

الذي فتـتؽ بالؿرأة حتك أحبؾتفا،  ل أكا صاحبؽقال لف قد طؾؿت أكَّ الشقطان، 

أكت أصعتـل الققم وكػرت باهلل الذي خؾؼؽ وصقرك  فننْ وذبحتفا وابـفا 

ا كػر باهلل تعاىل خىل الشقطان بقـف فؾؿَّ  ،قال فؽػر العابد !ا أكت فقفخؾصتؽ مؿَّ 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ]صؾبقه قال فػقف كزلت هذه أية: فأصحابف،  وبقـ

 ڀ] :إىل ققلف {16}احلرش: [ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 .{17}احلرش: [ ڀ ڀ

قد أطظؿ  فا إخت الػاضؾة أكت يف شرع اهلل مؽرمة ويف ديـ اهلل معززةتُ أيَّ 

إىل مـ يقم وٓدتؽ  برطايتؽ، وأكد اهلل طىل حؼؽ الشرع شلكؽ، وأمر

ه وما يثقر؛ الصالح ، وطىل هذا كان سؾػؽا أمر كبل هؽذ (7)،ؽمؿات

                                                                 

، «باء بحؼقق إبـاء مـ القٓدة إىل الـؿاءتذكقر أ»وي بؿـة اهلل رسالة، بعـقان  (7)

وتؽؾؿت طـ التحذير مـ ســ الجاهؾقة الؿـتشرة يف بعض الؿجتؿعات مـ بغض 

 .البـات وغقر ذلؽ بحؿد اهلل
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مـ مـ أبـاء جؾدتـا  وتؼػك خطاهؿ ومـ سار خؾػفؿ الحاقد الؿاكر الغرب

تبعقة يف ضعػ بالـػس، واكػصام بالشخصقة، وما هق وربل إٓ دطاة السقء، 

 الؿظاهر التلهذه والتصرف، وتشبف بالعادات، وبطالن يف آطتؼادات، 

سل إٓ الؿآ العربقة والؿجتؿعات اإلسالمقة طىل إمةما جـت  يـادون هبا

 يف مجقع شمون الحقاة.والتخؾػ 

  َّالتؼؾقد الذي صار يعرف بف الـاس مـ هق الؿثؼػ  : إنَّ فا الؽريؿةت  أي

وغقر ذلؽ مـ  ومـ هق إكقؼ ومـ هق الؿتخؾػ، (7)ومـ هق الجاهؾ،

ؿا إكَّ بؾ  ؛قامقس إخالق والديـ الباصؾة التل لقس لفا أي ققؿة يف إقاويؾ

طـد سامقة، فالبـت الإخالق  حسقة ضاهرية، ٓ تؼقم طىل مبادئهل معايقر 

ٓ تعرف أهنا مثؼػة إٓ إذا كاكت ، ؿبعض الجفؾة مـ أبـاء الؿسؾؿقـ وبـاهت

 :حتك ققؾ متبرجة متعطرة تخالط الرجال وتخؾق هبؿ يف بعض إحقان،

يعـل  «كسائل! اكساء البؾد مجقعً »تزوج؟ فلجاب: ، لِؿ َلْؿ يإحدهؿ يقمً 

ليدهـ، بخذ إالسافرات الؿتبرجات، الذي يؽثر مـ الؽالم معفـ و

، فضاًل معوآكبساط  َـّ  !مـ الػقاحش والؿـؽرات وأمر كا هق أدهطؿَّ  ف

باهلل، وتبقـ خطر العقاقب، أخقاهتا تذكر  الؿسؾؿقـ بـاتمـ  ومـ كاكت

مسؾؿة طػقػة حريصة طىل ديـفا، تخاف  لؽقهنا البالقة تؾؽ التؼالقد أو تعارض

                                                                 

 قال: ما أشبف الؾقؾة بالبارحة، همٓء بـق إسرائقؾ شبفـا هبؿ؟  ( وطـ ابـ طباس 7)

ـ مسعقد وط أكتؿ أشبف إمؿ ببـل إسرائقؾ سؿتا وهديا تتبعقن  »، أكف قال: ـ اب

 .«طؿؾفؿ حذو الؼذة بالؼذة غقر أين ٓ أدري أتعبدون العجؾ أم ٓ؟

 .(7/723يـظر: يف كتاب اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ، لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة )
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يف بعض طىل كػسفا يف ساطة ٓ تعرف ماذا سقف تجـل مـ وراءها تقصػ 

جر مـ هذه العبارات  بالؿتخؾػة والؿعؼدة والظالمقًّة، وهؾؿَّ إحقان، 

 الجارحة الـابقة.

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] :تعاىل يف الؿـافؼقـ اهلل قالوقد 

ودت الزاكقة لق زكك الـساء » :قال طثؿان بـ طػان  {89}النساء: [ ڌ

  .(7)«كؾفـ

 :قال السػاريـي يف غذاء األلباب، وما أحسن قول الؼائل 

 وما يـػيع الػتقيان حسيـ وجيقهفؿ

 

 إذا كاكيييت إفعيييال غقييير حسيييان ...

 فال تجعؾ الحسـ الدلقؾ طىل الػتيك 

 

... 
 (2)فؿا كؾ مصيؼقل الحدييد يؿياين

طىل  هؽذا يف غالب إحقان يعامؾ الـاس (5)الغربل الؿجتؿع إنَّ  

                                                                 

 .(28/737( مجؿقع الػتاوى، )7)

(2( )2/478). 

، «يا بـل»، يف رسالة صغقرة بعـقان لشقخ إديب طظ الطـطاوي ( قال ا5)

رأيت يف بروكسؾ طـد مؾتؼك صريؼقـ، وقد فتح الطريؼ لؾؿارة، طجقًزا » :(78)ص

رب مـ الؽبر أطضاؤها تريد أن تجتاز والسقارات مـ طٓ تحؿؾفا ساقاها تض

ـ الشباب: حقلفا تؽاد تدطسفا، وٓ ُيؿسؽ أحد بقدها، فؼؾت لؿـ كان معل م

لقذهب أحدكؿ فؾقساطدها وكان معـا الصديؼ إستاذ كديؽ ضبقان، وهق مؼقؿ يف 

بروكسؾ مـذ أكثر مـ أربعقـ سـة، فؼال ي: أتدري أن هذه العجقز كاكت يقًما مجقؾة 

البؾدة، وفتـة الـاس، وكان الرجال ُيؾؼقن بؼؾقهبؿ وما يف )جققهبؿ( طىل قدمقفا 

ـفا، فؾؿا ذهب شباهبا وزوى مجالفا، مل تعد تجد مـ يؿسؽ لقػقزوا بـظرة أو لؿسة م

☜ 
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ذلؽ الؿعقار العادة و إلقـا هذا وقد اكتؼؾت، ف مجتؿع ماديكَّ ٕ ؟الظقاهر

لدى بعض أصحاب العؼقل الضعقػة،  هذه الؿـؽرات صارتالػاشؾ و

ويقالقن فقفا إلقفا  ن، وقد يدطقمسؾؿ هبا والؼؾقب الؿريضة شرطة وطؼقدة

 !ويعادون طؾقفا

  ضبب غسب١ ايعف١ ٚاحلٝاء> 

ت ت وذاطكؿ مـ الؿخالػات اكتشرت، ومـ الؿحرمات شاطيا أختاه! 

 االديـ صار غريبً  إلنَّ  !!كؽر طؾقفبؾ لق قام أحد فلكؽرها أُ  ؛وصارت ٓ تـؽر

ؿـاه إىل قاكقن العادات البالقة، وحقز العؼؾ الذي مل يػفؿ الشرع طـدما حاكَ 

يف قبقل الحؼ أو  اثابتً  امعقارً التل أصبحت صػة مبدأ العا و إىلأ (7)طىل أصؾف،

ؾبة تػعؾ ما تريد يف طاصػة متؼوما هذه العاصػة التل يـادون هبا إٓ رد الباصؾ، 

 أي وقت تريد.

ؿ البالء طىل مـ عَّ الؿـؽرات لق أكؽرت لومات أو البدع فؽؿ مـ الؿحر

                                                                 

☜ 

 «بقدها!!

 >وهذا الذي يريدوكف دطاة السقء، فجقر وطفر بصبغة التحضر، ومـ ثؿة  قًت

ما هل إٓ وأيام وتباع طػتؽ أيتفا الؿسؽقـة يف سقق الـخاسة، وهؾ يا ترى سقف 

 يـظر لؽ أحد أو يؾتػت إلقؽ أحد مـفؿ؟!

طىل ذلؽ أن بعض الـساء تريد أن تػؽر قبؾ أن تؾبس الحجاب ( فؿـ الؿثال 7)

تراه يخالػ قاكقن العؿؾ ويفددها بالػصؾ، والثالثة تراها طادة  ىالشرطل، وأخر

ولقس طبادة يتعبد هبا بامتثال أمر اهلل تعاىل، وإخرى تجعؾفا تضقؼ وتشدد، وهؾؿ 

 ا ورسقخ الفقى.جر مـ الحؽايات الؿؾػؼة التل ٓ أصؾ لفا إٓ حب إك
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 ؟مل أمجعقـأمام الـاس والعا فوصـػ يف زمرة الؿـبقذيـ، وترك كالم !أكؽر

استؼرت فقـا بالعادات وٓ  هذه الؿـؽرات وغقرها ؽ ٕنَّ سبب يف ذلالو

 مصؾحات صالحاٌت  جقٌؾ فقف بـاتتـؽر إٓ أن يشاء اهلل، ويؼقد لفا  يؿؽـ أنْ 

َـّ بذلؽ َـّ معـك الغقرة الشرطقّة وطـده ة ة، وسقاسة شرطقَّ حؽقؿ صرق يػفؿ

لق ؽ أيتفا الػاضؾة أكَّ  ف:ما ذكرت طىل، ومثال والتعامؾ مع الؿخالػ يف اإلكؽار

يف و الرجال وكؿصت، أو خالطت حاجبفا طىل مـ تبرجت، أو كتػت أكؽريت

َّٓ  جةارَّ خأهنا  غقرلفا  مشت ٓ لحاجةإسقاق   آ يعرف البقت لفا قرارً  جةو

إىل قاكقن العادات، فتؼقل لؽ  ؽتحاكؿسقف ، فنهنا واصؿئـان أو سؽقـة

 ...وفالناكظري إىل بـت فالن 

وهـا تذكري ما قؾتف لؽ حاكؿتؽ إىل العادات ٓ إىل شرع رب إرض  -

يف الؼؾقؾ ومبرر  شلء مـ أدلة الشريعةلؽ مل تسؼ أهنا  وتلمظ ،-والسؿاء

 الؿـؽرات.خطر ما تؼقم بف مـ طىل  يؼبؾف العؼؾ،

فؼة إىل صبر وحؽؿة، ور فقف الػرد حتاجالغربة الثاكقة التل ي !وأيؿ اهلل فاإكَّ 

حتك يشاء اهلل فار؛ وذلؽ اء الؾقؾ وأصراف الـَّكَ أَ يف هلل تعاىل  ودطاء ،صالحة

 ر الحسـ البصريقد صقَّ و، طىل كؾ شلء قدير فنكفويختار ما فقف خقر لؽ 

ذهبت الؿعارف، وبؼقت الؿـاكر، »: مـ مئات السـقـ فؼال هذا الحال، 

 .(7)ومـ بؼل مـ الؿسؾؿقـ ففق مغؿقم

                                                                 

(، وهق كتاب حافؾ يـبغل لؽؾ مسؾؿ 7/784( اإلباكة الؽبرى ٓبـ بطة العؽبري، )7)

 حريص طىل سالمة طؼقدتف أن يطالعف مطالعة صالب لؾحؼ.
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مـ راقب اهلل يف »: هذه القصقة، قال مسروق واسؿعل لجؿقؾ 

 . (7) «خطرات قؾبف، طصؿف اهلل يف حركات جقارحف

 زضاي١ ترنري> 

تذكري بحؼ واطؾؿل بقؼقـ، أن حقاؤك وغقرتؽ وسؿعؽ وصاطتؽ 

اهلل؛ وذكري هبذا الحديث الذي أكؼؾف  لربؽ كـز طظقؿ ثؿقـ ٓ يعؾؿ قدره إٓ

الؿشحقكة  ا، وتػؾتت مـف بتحركاهتاكؾ مسؾؿة كبذت اإلسالم بلفعالفلؽ 

، بؿا رواه البخاري مـ حديث أبل مـ بـل جؾدتـا ودطاتف بػعؾ الشقطان

إن مما أدرك الـاس من كالم الـبوة »: ، قال: قال الـبل مسعقد 

 .(2) «فاصـع ما شئت األولى: إذا مل تستح

  ءاستحقاء الؿر» :«طقون األدب»ويف  ًٓ سف ، ثؿ مـ كػمـ اهلل أو

  .(5)«اآخرً 

 الؿروءة الحقاء واكعدم، وماتت البالء وصؿ، وقّؾ إذا طؿَّ  :وقولي هلم 

مـ ٓ يستحل مـ الـاس ٓ »قال:  والؽرامة، بؼقل زيد بـ ثابت 

 .(4)يستحل مـ اهلل

 إن اهلل إذا أراد بعبد هالكا، »: بؼقل سؾؿان الػارسل  وأخبرهيم

                                                                 

 .(25، ٓبـ طباس، )ص( كقر آقتباس يف مشؽاة وصقة الـبل 7)

 .(9727( صحقح البخاري، )2)

 .(757( )ص5)

 .( روضة العؼالء4)
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قاء، مل تؾؼف إٓ مؼقتا مؿؼتا، فنذا كان مؼقتا كزع مـف الحقاء، فنذا كزع مـف الح

، كزع ا، فنذا كان خائـا مخقكً ا، كزع مـف إماكة، فؾؿ تؾؼف إٓ خائـا مخقكً امؿؼتً 

مـف الرمحة، فؾؿ تؾؼف إٓ فظا غؾقظا، فنذا كان فظا غؾقظا، كزع ربؼ اإليؿان مـ 

 .(7)«اـا مؾعـًطـؼف، فنذا كزع ربؼ اإليؿان مـ طـؼف مل تؾؼف إٓ شقطاكا لعق

 صييبرت طييىل إيييام حتييك تقلييت

 

 وألزميت كػسييل صيبرها فاسييتؿرت ...

 وما الـػس إٓ حقث يجعؾفيا الػتيك 

 

... 
(2)فينن صؿعيت تاقيت وإٓ تسيؾت

 

 
 >ٚذنسٟ غريى، بٗرٙ ايكص١ 

 :ققم امرأة ذات مجال بارع أن تتعرض لؾربقع بـ  أمرَّ » قال سعدان

فؾبست أحسـ ما  ،ن فعؾت ذلؽ ألػ درهؿوجعؾقا لفا إ؟ لعؾفا تػتـف، خقثؿ

تعرضت لف حقـ  ثؿَّ  ،قدرت طؾقف مـ الثقاب وتطقبت بلصقب ما قدرت طؾقف

لفا قال ، ؾت طؾقف وهل سافرةفـظر إلقفا فراطف أمرها فلقب ،خرج مـ مسجده

رت ما أرى مـ لقكؽ ك بجسؿؽ فغقَّ ؿَّ كقػ بؽ لق قد كزلت الحُ » :الربقع

 ؟ع مـؽ حبؾ القتقـؾؽ الؿقت فؼطوهبجتؽ؟ أم كقػ بؽ لق قد كزل بؽ م

 ،ا طؾقفاأم كقػ بؽ لق سللؽ مـؽر وكؽقر؟ فصرخت صرخة فسؼطت مغشقًّ 

فقاهلل لؼد أفاقت وبؾغت مـ طبادة رهبا ما أهنا كاكت يقم ماتت كلهنا جذع 

                                                                 

ـ رجب يف 7/274) «الحؾقة  »( أخرجف: أبق كعقؿ يف 7) ، «جامع العؾقم والحؽؿ»(، واب

 .(592)ص

 (، يف ذكر ذم الفقى.20( أدب الديـ والدكقا، )ص2)
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 (7)محترق.

 :وقولي هلم 

 إن كـييت ذا حسييب بيياق وذا كسييب

 

 إن الشريػ غضقض الطرف معروف ...

 ٓ خيييالق لفيييؿإن الزكييياة أكييياٌس  

 

 فيياطؾؿ بلكييؽ يييقم الييديـ مققييقف ...

 واقطع رجياك لحياك اهلل ميـ رجيؾ 

 

... 
(2)فنن قؾبل طـ الػحشاء مصيروف

 

  

 

   

                                                                 

 .(، ط: دار ابـ حزم730( التقابقـ ٓبـ قدامة، )ص7)

 .(440) الؿحبقـ ة(، وذكره ابـ ققؿ يف روض08-00( ذم الفقى، )ص2)
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 يصّٚ ْطاء املطًُني ايبٝت ٔ َ ذنس صٛز

 إال حلاج١ َٓ٘ ٚعدّ اخلسٚج

 

 طىل ألػ قرية  اولؼد دخؾت كقػً » : أبو بؽر ابن العربيقال اإلمام

ًٓ مـ برية،  ، وٓ أطػ كساء مـ كساء كابؾس التل فؿا رأيت كساء أصقن طقا

، فؿا رأيت امرأة يف ال أقؿت فقفا أشفرً بالـار، فنكَّ  رمل فقفا الخؾقؾ

َـّ اصريؼ، هنارً  َـّ  ، إٓ يقم الجؿعة، فنهن ، يخرجـ إلقفا حتك يؿتؾئ الؿسجد مـف

ىل واحدة مـفؿ إىل ـ مل تؼع طقـل طفنذا قضقت الصالة، واكؼؾبـ إىل مـازلفَّ 

الجؿعة إخرى. وسائر الؼرى ترى كساؤها متبرجات بزيـة وططؾة، 

خرجـ متػرقات يف كؾ فتـة وطضؾة، وقد رأيت بالؿسجد إقصك طػائػ ما 

 .(7)«مـ معتؽػفـ حتك استشفدن فقف

  ،كبئت أّكف ققؾ لسقدة زوج  طن هشام، طن حمؿد قال:قال الثعالبي

ـّ أخقاتؽ؟ فؼالت: قد ما لؽ ٓ ت » :الـبل  حّجقـ وٓ تعتؿريـ كؿا يػعؾ

ٓ أخرج مـ  !حججت واطتؿرت، وأمرين اهلل تعاىل أن أقّر يف بقتل، فق اهلل

بقتل حتّك أمقت، قال: فق اهلل ما خرجت مـ باب حجرهتا حتك أخرجت 

                                                                 

 .(5/396)( أحؽام الؼرآن، 7)

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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 .(7)«جـازهتا

َـّ َطَؾيييك الـ َسييياِء أٌَخ أََخيييا  َٓ َييييلَْمـَ

 

َجييالِ  ... ـُ  َميا فِيل الر   َطَؾيك الـ َسياِء أَمِييق

ييييَظ َجْفييييَدهُ   ـَ َوإِْن تََحػَّ َمِييييق ْٕ  إنَّ ا

 

... 
 َسييييقَُخقنُ 

(2)َٓ ُبييييدَّ أَْن بِـَظْييييَرةٍ
 

 
 چ چ ڃ] :يف ققلف تعاىل الؼرصبي أبو طبد اهلل قال 

 :{33}األحزاب: [ چ

الؿؼصقد مـ أية مخالػة مـ قبؾفـ مـ الؿشقة طىل تغـقج وتؽسقر »

ا. وذلؽ يشؿؾ اسـ لؾرجال، إىل غقر ذلؽ مؿا ٓ يجقز شرطً وإضفار الؿح

إققال كؾفا ويعؿفا فقؾزمـ البققت، فنن مست الحاجة إىل الخروج فؾقؽـ 

 .(5)«طىل تبذل وتستر تام

  وروى طبد الرزاق يف مصـػ بسـد صحقح، طـ مجاهد ، يف ققلف

كاكت »قال:  {33}األحزاب: [ ڇ چ چ چ چ ڃ]تعاىل: 

 .(4)«شك بقـ الرجال فذلؽ تبرج الجاهؾقةالؿرأة تتؿ

ويف مسـد أمحد بسـده طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، قال: * 

تبايعف طىل اإلسالم، فؼال:  جاءت أمقؿة بـت رققؼة، إىل رسقل اهلل 

                                                                 

 .(8/53( تػسقر الثعؾبل، )7)

 .(2/472( غذاء إلباب، )2)

 .(74/787( تػسقر الؼرصبل، )5)

 (.5/50تػسقر طبد الرزاق، )( 4)
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، وال تسرقي وال تزين، وال تؼتؾي ولدك، اأبايعك طؾى أن ال تشركي باهلل شقئً »

يـه بقن يديك ورجؾقك، وال تـوحي، وال تبرجي تبرج وال تليت ببفتان تػتر

 .(7)«الجاهؾقة األولى

 معـك »يف بقان  «زاد الؿسقر»يف  البغدادي ابن الجوزي أبو الػرج قال

ج الجاهؾقة إوىل ستة أققال: »، «التبرج  ويف صػة تبر 

: أن الؿرأة كاكت تخرج فتؿشل بقـ الرجال، ففق التبرج، قالف أحدها

 مجاهد. 

ر وتغـ ج، قالف قتادة.والثاين  : أهنا مِشقة فقفا تؽس 

 : أكف التّبختر، قالف ابـ أبل كجقح. والثالث

رع مـ الؾملم فتَْؾبَُسف ثؿ تؿشل والرابع : أن الؿرأة مـفـ كاكت تتخذ الد 

 ، قالف الؽؾبل.وسط الطريؼ لقس طؾقفا غقره، وذلؽ يف زمـ إِبراهقؿ 

ه، فقُرى ُقْرصفا والخامس : أهنا كاكت تُؾؼل الِخؿار طـ رأسفا وٓ تُشد 

 وقالئدها، قالف مؼاتؾ.

: أهنا كاكت تَْؾبَس الثقاب تبؾغ الؿال، ٓ تقاري َجسدها، حؽاه والسادس

 .(2)«الػراء

                                                                 

رواه الطبراين »وقال:  (9/50) «الؿجؿع»الفقثؿل يف و (،9837مسـد أمحد، )( 7)

 .«ورجالف ثؼات

 اهلل.(، تحؼقؼ الشقخ طبد الرزاق الؿفدي حػظف 2/492( )2)
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فاصؿة » :فقف قائاًل ؛ [تاريخف]يف  الذهبل ومـ تؾؽ الصقر ما ذكره * 

 أخت صاحب الؿخزن. ه[ 305ة. ]الؿتقا: بـت كصر ابـ العطار البغدادي

ب الدولة ٕجؾ اْمَرأَة محتشؿة، زاهدة، طابدة، كبقرة الؼدر. شقعفا أربا

َّٓ أخقفا، وخْؾؼ كثقر،   وقال أخقها: إهنا ما خرجت مـ البقت فِل ُطؿرها إ

 .(7)«ثالث مرات 

 والؿرأة مـفقة طـ » :«رح مختصر الؿزينش» قال الاموردي يف

 .(2)بالرجال، ملمقرة بؾزوم الؿـزل آختالط

 ومـ أكبر الؿـؽرات ما يػعؾف جفؾة العقام يف » :قال ابن مجاطة

ت طـ وجففـ، وربؿا كان ذلؽ االطقاف مـ مزامحة الرجال بلزواجفؿ سافر

 .(5)يف الؾقؾ، وبليديفؿ الشؿقع متّؼدة

 مييـ تييرك الزوجيية طؿييًدا تخييرُج 

 

 بادييييييييًة أصرافُفيييييييا تبيييييييرُج  ...

 ميييييية وٓ شييييييفادةفييييييال إما 

 

 ليييف وإن جييييرت بييييذاك العييييادة ...

 وٓ لييييف قسييييط مييييـ الزكيييياة 

 

... 
(4)وليييق فؼقيييًرا مظفييير الشيييؽاة

 

  :والؿحؿقد مـ الغقرة صقن » ويف غذاء األلباب لؾسػاريـي، قال

                                                                 

 .(72/329( اكظر تاريخ اإلسالم، )7)

 .(2/32( اكظر الحاوي الؽبقر، )2)

 .(2/894( هداية السالؽ، )5)

(، وذكرها الشقخ الؿؼدم 7/582) ، زاد الؿسؾؿ( إبقات لؾشقخ محؿد العاقب 4)

 .(788، )ص«أدلة الحجاب»يف 
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الؿرأة طـ اختالصفا بالرجال. وقد ذكر اإلمام الحافظ ابـ الجقزي يف كتابف 

قال - -أن طظ بـ أبل صالب »آداب الـساء طـ سعقد بـ الؿسقب 

ٓ يريـ الرجال وٓ يروهنـ خقر الـساء؟ قالت أ ما-طؾقفا السالم -لػاصؿة 

 .«فؼال: إكؿا فاصؿة بضعة مـل- -فؼال طظ فذكرت ذلؽ لؾـبل 

 :قد يشؽؾ هذا طىل مـ ٓ يعرفف فقؼقل:  :قؾت قال ابن الجوزي

ال الؿرأة؟ والجقاب أن الرجؾ إذا رأى الؿرأة خقػ طؾقف أن يػتتـ فؿا ب

الـساء شؼائؼ الرجال فؽؿا أن الؿرأة تعجب الرجؾ، فؽذلؽ الرجؾ يعجب 

الؿرأة، وتشتفقف كؿا يشتفقفا، ولفذا تـػر مـ الشقخ كؿا يـػر الرجؾ مـ 

 .(7)العجقز

 ويضحك فتقُت الؿسؽ فقق فراشفا

 

... 
يؾِ  (2)كموَم الضحك مل تـطؼ طـ تػض 

 

 

 

      

                                                                 

 .(2/477( غذاء إلباب، )7)

 .(25( شرح الؿعؾؼات لؾزوزين، )ص2)



 
 
 

 832 رسالة عن الغرية

 

 ايتخسز زد ع٢ً دعا٠

 

 ڻ ڻ ڻ ں] :لػاضؾة اسؿعل وتدبري ققلف تعاىلتفا إخت اأي  

 .{32}النساء: [... ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 قال اإلمام أمحد حدثـا سػقان طـ ابـ أبل » :قال الحافظ ابن كثقر

كجقح طـ مجاهد قال: قالت أم سؾؿة: يا رسقل اهلل يغزو الرجال وٓ كغزو، 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں]ولـا كصػ الؿقراث فلكزل اهلل 

... وقال: غريب، ورواه بعضفؿ طـ .. ورواه الترمذي{32}النساء: [ ہ

ابـ أبل كجقح طـ مجاهد طـ أم سؾؿة قالت يا رسقل اهلل فذكره، ورواه ابـ 

 .(7)«أبل حاتؿ وابـ جرير وابـ مردويف والحاكؿ يف مستدركف

 يرد طىل  .. وهذا الحديث.» :امعؾؼً   قال الشقخ العالمة أمحد شاكر

الذيـ يحرصقن طىل أن تشقع الػاحشة بقـ -يف طصركا-الؽذابقـ الؿػتريـ 

اهلل  وطـ صقهنا وسترها الذي أمرالؿممـقـ، فقخرجقن الؿرأة طـ ِخْدِرها، 

بف، فقدخؾقهنا يف كظام الجـد، طارية إذرع وإفخاذ، بارزة الؿؼدمة 

إىل الترفقف الؿؾعقن -يف الحؼقؼة-والؿمخرة، متفتؽة فاجرة!! يرمقن بذلؽ

                                                                 

 .(7/488( التػسقر، )7)

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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طـ الجـقد الشبان، الؿحرومقـ مـ الـساء يف الجـدية، تشبفا بػجقر القفقد 

 .(7)واإلفركج، طؾقفؿ لعائـ اهلل الؿتتابعة إىل يقم الؼقامة

 إفادة أن الؿرأة -يعـل أية-وهل» : قال الشقخ حمؿد رشقد رضا

لشخص القاحد، مـ الرجؾ والرجؾ مـ الؿرأة بؿـزلة إطضاء مـ بدن ا

 .(2)«فالرجؾ بؿـزلة الرأس والؿرأة بؿـزلة البدن

بعض الـساء أكثرن الخروج وآختالط، وتؽؾؿـ  ة، إنَّ تفا الػاضؾأي  

بؽالم ٓ يعبر إٓ طـ تبعقة غربقة مشقـة، وتشبف بلهؾ الؽػر واضح، حتك صار 

ر العامة، ، والتافف يتؽؾؿ يف أماوالؿـؽر معروفً  االؿعروف طـد البعض معروفً 

 !مسللة طؿؾ الؿرأة وأهنا كالرجؾالبعض هل ومـ أكثر مـ يدكدن حقلف 

، بؾ بالؾقؾ والـفار إىل ذلؽ هؿ يدطقن ويـادونهؿ يؼقلقن و هؽذا

إفالم، ويعؼدون لف الؿمتؿرات يصـعقن لف ويبرمجقن لف الؿسؾسالت و

ذلؽ ت الؿخالػات، والذي يريدون مـ خالل أمفاوالـدوات، مع غقرها مـ 

بال غقرة أو حقاء؛ فؿا هل ققؿة إكقثة إذ زامحت هبا الؿرأة  ا جقاًل كؾف أن يـشلو

قة إذا كاكت تخاصبفؿ أو يخاصبقهنا لغقر حاجة أو  أماكـ الرجال، وأيـ الر 

 ضابط، وماذا هل الـتائج إذا تؽررت مثؾ هذا الؿقاقػ.

 كظييييييرة فابتسييييييامة فسييييييالم

 

 فؽييييييالم فؿقطييييييد فؾؼيييييياء ...

 

 
                                                                 

 .(95،94( حؽؿ الجاهؾقة، )7)

 .(، ط: الؿؽتب اإلسالمل49، )ص«حؼقق الـَّساء يف اإلسالم»( اكظر: 2)
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 عٌُ املسأ٠ ضٛابط

 

ولؽـ خقر الؽالم بعد كالم اهلل تعاىل وكالم رسقلف الؿعصقم الذي ٓ 

فنن شرطقة، ضقابط إذا تقفرت فقف ال إن العؿؾ يـطؼ طـ الفقى أن كؼقل لفؿ

اإلباحة، ولق ترتب طؾقف الؾزوم ففق متـؼؾ بقـ الـدبة والقجقب، إذا ف أصؾ

 الشرطقة:الشروط  فقف تقفرت

مشروع غقر محرم كالرقص والزكا، وغقر ذلؽ؛ إلن لن يؽقن طؿؾ ب» -

البعض جعؾ مـ هذه الؿحرمات وسقؾة لؾتؽسب والرزق، وقد جاء 

 بالحديث الصحقح حرمة مفر البغل، وكص طؾقف الؼرآن.

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ] :فلما الؼرآن، لؼقلف تعاىل

 [   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .{33}النور:

ا و*  : ا رواه البخاري مـ حديث أبل مسعقد إكصاري ة لؿالسـَّأمَّ

 .(7)«هنى طن ثؿن الؽؾب، ومفر البغي، وحؾوان الؽاهن أن رسول اهلل »

ا و*  ، يؼقل: رواه مسؾؿ، مـ رافع بـ خديج، قال: سؿعت الـبل لؿَّ

                                                                 

 .(2250( صحقح البخاري، )7)

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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 .(7)«شر الؽسب مفر البغي، وثؿن الؽؾب، وكسب الحجام»

ؽقن فقف اختالط، أن تؽقن مؾتزمة أن يؽقن بنذن القي الشرطل، أٓ ي -

آختالط يف العؿؾ  بضقابط الشرع يف العؿؾ مـ العػة يف الؾبس، وطدم

 بالرجال.

رأيت ِستر طائشة »، قال طبد اهلل الباهظ، «تاريخف»روى البخاري يف * 

 .(2)«يف الؿسجد الجامع، تُؽؾ ؿ الـاس مـ وراء الستر وتُسال مـ ورائف 

، طـ طؾؼؿة بـ أبل طؾؼؿة، طـ أمف، «صبؼاتف» وروى ابـ سعد يف* 

رأيت حػصة بـت طبد الرمحـ بـ أبل بؽر دخؾت طىل طائشة وطؾقفا »قالت: 

طؾقفا وقالت: أما تعؾؿقـ ما مخار رققؼ يشػ طـ جقبفا، فشؼتف طائشة 

 .(5)«اهلل يف سقرة الـقر؟ ثؿ دطت بخؿار فؽستفا أكزل

أبل طؾؼؿة، طـ أمف، أكَّفا قالت: ورواه مالؽ يف الؿقصل، طـ طؾؼؿة بـ * 

، وطىل حػصة دخؾت حػصة بـت طبد الرمحـ طىل طائشة زوج الـبل »

 .(4)«امخار رققؼ، فشؼتف طائشة وكستفا مخارا كثقػً 

                                                                 

 .(7398( صحقح مسؾؿ، )7)

(2( )3/727). 

(، وأم طؾؼؿة ذكرها ابـ حبان يف الثؼات، وقال الذهبل 8/02( صبؼات ابـ سعد، )5)

فؿثؾفا ٓ يحتج هبا، وإكؿا يستشفد »، تعرف، لذا قال الشقخ إلباين  ٓ

 .«بروايتفا

 . «كتاب الؾباس»مقصل مالؽ، ( 4)
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مقر الشبف كالعطر والؿؽقاج وغقره؛ فعـ أم الؿممـقـ أن تبتعد طـ أ -

يف  جالس ، قالت: بقـؿا رسقل اهلل الطاهرة الؿطفرة طائشة 

الؿسجد، إذ دخؾت امرأة مـ مزيـة ترفؾ يف زيـة لفا يف الؿسجد، فؼال الـبل 

يا أهيا الـاس، اهنوا كساءكم طن لبس الزيـة والتبختر يف الؿسجد، فنن »: 

 .(1)«بـي إسرائقل مل يؾعـوا حتى لبس كساؤهم الزيـة وتبخترن يف الؿساجد

ضرورة وبالتراضل أٓ يؽقن ذلؽ طىل حساب البقت وإهؾ، إٓ لؾ -

 ـ الطرفقـ.م

التزام حؽؿ الشرع مـ الخروج مـ الؿـزل إىل العقدة أن يؽقن ذلؽ ب -

  .إىل ذلؽ إن اضطر إمر مـ محارمفا ممحرمع وجقد  صحبةالإلقف، ك

يؼقل وهق  أكف سؿع رسقل اهلل   يعـ أبل أسقد إكصارف* 

ؼ، فؼال رسقل اهلل خارج مـ الؿسجد، فاختؾط الرجال مع الـساء يف الطري

استلخرن، فنكه لقس لؽن أن حتؼؼن الطريق، طؾقؽن بحافات »لؾـساء:  

قال: فؽاكت الؿرأة تؾصؼ بالجدار، حتك إن ثقهبا لقتعؾؼ بالجدار مـ  «الطريق

 .(2)لصققفا بف

                                                                 

إسـاده ضعقػ. مقس »(، وقال الشقخ شعقب يف تخريجف، 4777( رواه ابـ ماجف، )7)

ضعقػ، وشقخف داود ابـ مدرك مجفقل؛ وأخرجف ابـ -وهق الربذي -بـ طبقدة ا

( مـ صريؼ زيد بـ الحباب، طـ داود ابـ مدرك، هبذا 7799) «لؽامؾا»طدي يف 

 .«اإلسـاد

(، 0822) «شعب اإليؿان»(، والبقفؼل يف 387( والطبراين )3202( رواه أبق داود، )2)

 .(839وحسـف الشقخ شعقب بشقاهده، وصححف الشقخ إلباين يف الصحقحة، )
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 قال العؾؿاء: ويستحب أن » : ثقر الدمشؼيقال الحافظ ابن ك

جاء يف الحديث أهنـ هنقـ أن يحؼؼـ تؿشل الؿرأة إىل جاكب الطريؼ، كؿا 

الطريؼ أي ٓ تؿشك يف وسطف. وطىل هذا فقؽره أن تؿشل الؿرأة إىل جاكب 

 .«الؿرأة صػا، بؾ تؽقن القاحدة خؾػ القاحدة، يف تستر وحقاء

ومـ الضقابط يف هذا الباب ما ذكركاه يف أحؽام العؿؾ، ومثؾف الذهاب  -

 ، وغقر ذلؽ مـ الؿـدوبات.إىل الؿسجد كحضقر الصالة وصؾب العؾؿ

ال متـعوا إماء اهلل مساجد »قال:  ، أن رسقل اهلل طـ ابـ طؿر * 

 .(1)اهلل

  ًفا ٓ تؿـع أحاديث الباب ضاهر يف أكَّ » :يف شرحه اقال الـووي معؾؼ

الؿسجد لؽـ بشروط ذكرها العؾؿاء ملخقذة مـ إحاديث وهق أٓ تؽقن 

ؾ يسؿع صقهتا وٓ ثقاب فاخرة وٓ متطقبة وٓ متزيـة وٓ ذات خالخ

مختؾطة بالرجال وٓ شابة وكحقها مؿـ يػتتـ هبا وأٓ يؽقن يف الطريؼ ما 

يخاف بف مػسدة وكحقها وهذا الـفل طـ مـعفـ مـ الخروج محؿقل طىل 

كراهة التـزيف إذا كاكت الؿرأة ذات زوج أو سقد ووجدت الشروط الؿذكقرة 

 .«رم الؿـع إذا وجدت الشروطسقد ح فنن مل يؽـ لفا زوج وٓ

وروى البخاري بنسـاده طـ طروة بـ الزبقر، أن طائشة أخبرتف، قالت: * 

صالة الػجر متؾػعات  كـ كساء الؿممـات يشفدن مع رسقل اهلل »

بؿروصفـ، ثؿ يـؼؾبـ إىل بققهتـ حقـ يؼضقـ الصالة، ٓ يعرففـ أحد مـ 

                                                                 

 .(759(، وصحقح مسؾؿ، )677( صحقح البخاري، )7)
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  .(7)«الغؾس

بلن كخرج العقاتؼ وذوات  بقـا أمركا ك»وطـ أم ططقة، قالت: * 

 .(2)الخدور

مـ الػتـة،  اوقد ورد طـ مجاطة مـ السؾػ كراهة خروج الشابة، خقفً * 

وأحاديث الجقاز هل إصؾ إذا تؼقدت بالضقابط التل أشار إلقفا الـقوي يف 

 كؿا أسؾػـا ذكره. «شرحف طىل مسؾؿ»

ققل مالؽ وهق  (5)وقد حؽك الترمذي طـ الثقري وابـ الؿبارك،* 

 وأبل يقسػ، وحؽاه ابـ قدامة طـ الـخعل ويحقك بـ سعقد إكصاري.

وروى ابـ أبل شقبة طـ الـخعل: أكف كره لؾشابة أن تخرج إىل * 

 (4)العقد.

أن يؽقن العؿؾ ضؿـ كطاق قدرة الؿرأة، فال يحبب أن يؽقن يف  -

                                                                 

( ])متؾػعات( متؾحػات مـ التؾػع وهق شد الؾػاع وهق ما 308( صحقح البخاري، )7)

يغطك القجف ويتؾحػ بف. )بؿروصفـ( مجع مرط وهق كساء مـ صقف أو خز يمتزر 

 .بف. )يـؼؾبـ( يرجعـ. )الغؾس( ضؾؿة آخر الؾقؾ[

 .(77(، ومسؾؿ يف صالة العقديـ، رقؿ )604( صحقح البخاري، مختصًرا برقؿ)2)

)اختؾػ  :( قال البغقي يف شرح السـة الؿجؾد الرابع مـ صبعة الؿؽتب اإلسالمل5)

أهؾ العؾؿ يف خروج الـساء الققم إىل العقديـ، فرخص فقف بعضفؿ، وكرهف بعضفؿ، 

 .قال ابـ الؿبارك: أكره الققم الخروج لؾـساء إىل العقديـ، ومثؾف طـ سػقان الثقري(

 سبؾ السالم لؾصـعاين. ( كقؾ إوصار، واكظر أيًضا4)
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ضرر الب الؿـاجؿ وإطؿال الشاقة، التل ٓ تؼقى طؾقفا الؿرأة، أو يتسبب

 .(7)طؾقفا

لؿـ كاكت تعؿؾ ضؿـ  ،فؿـ خالل ما ذكركاه تبقـ أن الشرع يبقح العؿؾ

التل هل يف أصؾفا حػظ لؽرامة الؿرأة وطػتفا، وٓ  ؛ضقابط الشرع وأوامره

 يخالػ يف هذا إٓ مـ خػ طؼؾف، وضعػ كقر اإليؿان يف قؾبف.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :مظ ققلف تعاىلتلتعاي وو

  .{34}النساء: [ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 أي  {34}النساء: [ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] :قال الحافظ ابن كثقر

مـ الؿفقر والـػؼات والؽؾػ التل أوجبفا اهلل طؾقفؿ لفـ يف كتابف وسـة كبقف 

، فالرجؾ أفضؾ مـ الؿرأة يف كػسف، ولف الػضؾ طؾقفا واإلفضال، فـاسب 

 {228}البقرة: [ ڻ ڻ ں ں]أن يؽقن ققّؿا طؾقفا كؿا قال اهلل تعاىل: 

 أية.

 ساء يف طصركا، فؼد مألهـ الؽبر ا الـَّأمَّ » : قخ أمحد شاكرقال الش

                                                                 

قابان تعتبر مفـة ربة البقت مفـة تعطك لفا إجر أو الراتب. وإكؽؾترا تبحث يف يف ال( 7)

إططاء الؿرأة راتبًا طىل مفـتفا كربة البقت مـ دون أن تعؿؾ يف خارج البقت. ويف 

الدول إوربقة بدأت تشجعفـ طىل ذلؽ، وهذا ٓ يعـل أهنـ يحرمـ مـ كسب 

، وحّددت  والعؿؾ. ولؽـ الديـ اإلسالمل قد سبؼتفؿ قبؾ أربعة طشر قركًاالعؾقم 

 .لفا واجبفا وحؼققفا وساوهتا مع الَرجؾ يف معظؿ إمقر

http://www.nizamettin.net/tr/arapca_makale-
arastirma/kadin_haklari_ve_gorevleri.htm 

http://www.nizamettin.net/tr/arapca_makale-arastirma/kadin_haklari_ve_gorevleri.htm
http://www.nizamettin.net/tr/arapca_makale-arastirma/kadin_haklari_ve_gorevleri.htm
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والغرور والطغقان، بؿا بث أطداؤكا الؿبشرون والؿستعؿرون يف كػقسفـ، 

بالتعؾقؿ الؿتفتؽ الػاسؼ. فزطؿـ ٕكػسفـ حؼ الؿساواة بالرجال يف كؾ 

ة مستعؾقات صاغقات، يردن أن شلء! يف ضاهر أمرهـ، وهـ طىل الحؼقؼ

يحؽؿـ الرجال يف الدار وخارج الدار، وأن يعتديـ طىل التشريع اإلسالمل، 

 الـصقص الصريحة مـ الؽتاب والسـة. حتك فقؿا كان فقف مـ

ـّ حاكؿات فعاًل  ، يتقلقـ مـ شئقن الرجال ما لقس لفـ، بؾ يردن أن يؽ

 وأن يخرجـ طىل ما أمر اهلل بف ورسقلف.

لـ يػؾح ققم »ن بلن الرجال ققامقن طىل الـساء، ويؽػرن بلكف بؾ يؽػر

، حتك صؿعـ يف مـاصب الؼضاء وغقرها، وساطدهـ «وّلقا أمرهؿ امرأة

 الرجال الذيـ هؿ أشباه الرجال.

ومل يخش همٓء وٓ أولئؽ ما وراء ذلؽ مـ فساد واهنقار، ثؿ مـ سخط 

 .(7)اهلل وشديد طؼابف

  الؼائلوجزى اهلل: 

 اليييييركبتقـ تشيييييؿريـالحيييييد 

 

 بربييييييؽ أي هنيييييير تعبييييييريـ ...

 كيييلن الثييييقب ضييييٌؾ يف صييييباح 

 

 يزيييييد تؼؾًصييييا حقـًييييا فحقـييييا ...

 تظـييييقـ الرجييييال بييييال شييييعقر 

 

 ٕكييييييِؽ ربؿييييييا ٓ تشييييييعريـا ...

 
 

                                                                 

 .(، ط: مؽتبة السـة، ط: الرابعة94،93( حؽؿ الجاهؾقة، )ص7)
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 َطتعج١ًْصائح 

 

كتب لؽ يا ابـة اإلسالم، كصائح مستعجؾة مختصرة، فػقفا خقر بنذن أو

بعضفا، فتعؾؿؽ، أو تعرفقـ بعضفا فتذكرك هبا مرة اهلل تعاىل، فؾربؿا تجفؾقـ 

 خرى.أ

  سللت أمحد، قؾت: حرب بن إسامطقل، قال ما رواهومن الـصائح :

 .«الـساء يخرجـ يف العقديـ، قال: ٓ يعجبـل يف زماكـا هذا، ٕهنـ فتـة

 :ئل طـ الحقير، والذهب، فؼال: تؾبسف الؿرأة يف بقتفا، وٓ تُظفره  وس 

 .(7)ا، فنين أكره لف ذلؽ، إٓ أن تؽقن يف بقتفا مع أهؾفالغقر زوجف

 ومـ إفعال التل تؾعـ طؾقفا الؿرأة » :مام الذهبي يف الؽبائرقال اإل

الـؼاب، وتطقبفا بالؿسؽ  إضفارها الزيـة والذهب والؾملم مـ تحت

  .(2)والعـبر

 :ل: يسؾؿ طىل الؿرأة؟ قا»: -يعـل اإلمام أمحد-سللت أبل قال صالح

أما الؽبقرة فال بلس، وأما الشابة فال تستـطؼ، فظفر مؿا سبؼ أن كالم أمحد 

                                                                 

( وكالمها 88(، والثاين، )779( اكظر: أحؽام الـساء لإلمام أمحد، إثر إول رقؿ، )7)

 إسـاده صحقح.

 .(64( )ص2)

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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 .(7)«الػرق بقـ العجقز وغقرها

  ،دخؾت طؾقفا فؼالت لفا يا ، أن مقٓة لعائشة «األم»ويف كتاب ،

، فؼالت ا، واستؾؿت الركـ مرتقـ أو ثالثً اأم الؿممـقـ، صػت بالبقت سبعً 

ٓ أجرك اهلل! تدافعقـ الرجال، أٓ كبرِت  ٓ أجرك اهلل»، طائشة 

 .(2)«ومررت

 يف   لؼقمواحذري من السحرة والؿـجؿقن، قال اإلمام ابن ا

إكؿا يتؿ تلثقره يف الؼؾقب -يعـل السحرة-إن سحرهؿ»: «الطب الـبقي»

الضعقػة الؿـػعؾة، والـػقس الشفقاكقة التل هل معؾؼة بالسػؾقات، ولفذا فنن 

 الـساء، والصبقان، والجفال، وأهؾ البقادي، ومـ ضعػ غالب ما يمثر يف

حظف مـ الديـ والتقكؾ والتقحقد، ومـ ٓ كصقب لف مـ إوراد اإللفقة 

 .«والدطقات والتعقذات الـبقية

 طىل صحبة الصالحات، واحذري مـ رفؼة حرصل يا أختاه! ا

قاقع الػاجرات، وابتعدي طـ الؿعاكسات، وآختالط بالشباب، سقاًء بؿ

 و مـ شرف البققت والطرقات.التقاصؾ، أو يف الؿدارس والجامعات، أ

 مل بؾباس الحشؿة وتغطقة القجف، والؾبس الػضػاض؛ الذي ٓ التزو

يجسؿ طقرة أو يرسؿ طضق، وحافظل طىل الصؾقات بشروصفا وأركاهنا 

هتا، مـ الـساء قد يػقت وقُت صال ا؛ فنّن كثقرً أوقاهتاوأهُؿ شلٍء الصالة طىل 

                                                                 

 .(7/555( أداب الشرطقة ٓبـ مػؾح، )7)

(2( )2/708). 



    
 
 

 843 رسالة عن الغرية

لسبب أو ماكع  لقس أو تؼضقفا وهل يف طبث وضقاع ٕكػس لحظات طؿرها

 شرطل.

  حصقـ الحصـ ال»وحافظل طىل إذكار وإوراد الشرطقّة؟ ففل

ؾتقفا إذا ق «الؿس أو السحر أو العقـ أو الحسد»بنذن اهلل مـ حصقل  «ؿاكعال

اح والؿساء، وأذكار ذكار الصبأ»وأهؿ إذكار، لفا. بؼؾب متدبر وطؼٍؾ متلمؾ 

الخروج مـ الؿـزل وأذكار الرجقع إىل الؿـزل، وأذكار دخقل الؿسجد 

والخروج مـف، وأذكار إكؾ والشرب، وأذكار الـقم، وأذكار دخقل الخالء 

 وغقرها مفؿ بنذن اهلل. «، وأذكار الجؿاع لؿـ كاكت متزوجةفوالخروج مـ
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 ٘، احلٝاء ٚأقطاَذنس 

 بايػري٠ ٘ٚعالقت

 

 والجؿقؾة إخالق الػاضؾة، والصػات الجؾقؾةأنَّ الحقاء مـ  لاطؾؿ

دلقؾ طىل صحة الـػس وخؾقها مـ هق يف بعض إحقان لدى اإلكسان، و

ن الققاحة والسػالة التل ٓ يجفر هبا إٓ قؾقؾ الحقاء، وهذا الخؾؼ مـف ما اأدر

دام طىل فعؾ هق فطري يقلد مع اإلكسان، ويـؿق يف الحقاة مع التؿرن واإلق

الحقاء خؾؼ ٓ بّد مـف  وذلؽ ٕنالخقر وصؾبف، ومـف يؽقن بالتربقة والؽسب، 

، كسان معتقه ٓ غقرة وٓ خقر فقفيف الـػس السقية، ومـ ٓ يستحل ففذا إ

وهق خؾؼ كؾف خقر إذ مل يؿـع صاحبف مـ فعؾ الخقرات، وصؾب الؿؽرمات، 

 العالقات. والسباق إىل الؼؿؿ

 يف الـساء أكثر مـف يف الرجال، وهق يف إبؽار أطذبوهق خؾؼ رفقع 

أذن البؽر يف قبقل الخاصب  الرسقل  ب، حتك جعؾمـف يف الثقَّ  وأمجؾ

، ما ومـ مجقؾ وصػ الـبل بحقائفا، بخالف إيؿ إذ ٓ بد مـ التصريح؛ 

  .(7)«أشد حقاء مـ العذراء يف خدرها كان الـبل » :قالف أبق سعقد 

الخجؾ التل  بصػةِ  الققمَ  عبر طـ الحقاءِ قد يُ  الـاسِ  بعَض  أنَّ  قَب العج وإنَّ 

                                                                 

 .(9776( صحقح البخاري، )7)

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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َـّ  ساء، أن يدفـ الحقاء يف الـَّالؿصاب  هل خصؾة مـ خصال الحقاء، ولؽ

فا، ويصبح خؾؼ الغقرة يف قؾقب الرجال، وتختؾط إمقر ببعض وتؿقُت 

بحظقظ الـػس وشفقهتا  طـد أصحاب الؼؾقب الضعقػة الؿؿتؾئة الحقاء

 ؾػ وهترب.تخ

 لعالقة، رجعقة رخقصة، بسبب التػؾتلغالقة اققؿة الغقرة اوتصبح 

والبعد طـ الشرع، وترك السؿع والطاطة يف إمر والـفل، والذي  إخالقل

 غقاب التؼقى ومعاين السؿق يف الـػس اإلكساكقة.ضؾ  إٓ يف  آ يؽقن غالبً 

أن طائشة، أخبرتف: ػل صحقح البخاري بنسـاده طـ طروة بـ الزبقر، ف* 

أو بئس -ائذكوا له، فبئس ابن العشقرة »رجؾ فؼال:  أكف استلذن طىل الـبل 

فؾؿا دخؾ أٓن لف الؽالم، فؼؾت لف: يا رسقل اهلل، قؾت ما « - أخو العشقرة

أي طائشة، إن شر الـاس مـزلة طـد اهلل من »قؾت، ثؿ ألـت لف يف الؼقل؟ فؼال: 

 .(1)«ء فحشهاتؼا-أو ودطه الـاس -تركه 

الحقاء »: ويف الصحقحقـ، طـ طؿران بـ حصقـ، قال: قال الـبل * 

 .(2)«ال يليت إال بخقر

طىل رجؾ، وهق يعاتب أخاه  ، مر الـبل وطـ طبد اهلل بـ طؿر * 

يف الحقاء، يؼقل: إكؽ لتستحقل، حتك كلكف يؼقل: قد أضر بؽ، فؼال رسقل 

                                                                 

( وهق 2367(، ومسؾؿ، )033(، وإدب الؿػرد)9757صحقح البخاري، ) :( اكظر7)

 يف الســ إٓ ابـ ماجف.

 .(9770( رواه البخاري، )2)
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 .(1)«دطه، فنن الحقاء من اإليامن: »اهلل 

 بنسـاده طـ سعقد بـ جبقر، طـ «إدب الؿػرد»روى البخاري يف و ،

إن الحقاء واإليؿان قركا مجقعا، فنذا رفع أحدمها رفع »ابن طؿر قال: 

 .(2)«أخر

 :إن مـ الحقاء وقارا، إن »مؽتقب يف الحؽؿة:  وقال بشقر بن كعب

وتحدثـل طـ  مـ الحقاء سؽقـة، فؼال لف طؿران: أحدثؽ طـ رسقل اهلل 

 .(5)صحقػتؽ

 مـ ٓ يستحل مـ الـاس ٓ يستحل »قال:   وطن زيد بن ثابت

 .(4)مـ اهلل

 والحقاء مشتؼ مـ الحقاة، والغقث يسؿك حقا »:  قال ابن ققم-

ٕن بف حقاة إرض والـبات والدواب، وكذلؽ سؿقت بالحقاء -بالؼصر 

يف الدكقا شؼل يف أخرة،  حقاة الدكقا وأخرة، فؿـ ٓ حقاء فقف ففق مقت

وبقـ الذكقب وبقـ قؾة الحقاء وطدم الغقرة تالزم مـ الطرفقـ، وكؾ مـفؿا 

ا، ومـ استحك مـ اهلل طـد معصقتف، استحك اهلل يستدطل أخر ويطؾبف حثقثً 

                                                                 

 (، وهق يف صحقح ومسؾؿ وغقره.9778( رواه البخاري، )7)

 .(0023لشعب، )(، والبقفؼل يف ا27(، وابـ شقبة يف اإليؿان، )ص405( )ص2)

(، ومسؾؿ يف 405( ويف إدب الؿػرد، )9770( رواه البخاري يف صحقحف، )5)

  .(50صحقحف، )

 .( روضة العؼالء4)
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 .(7)مـ طؼقبتف يقم يؾؼاه، ومـ مل يستح مـ معصقتف مل يستح اهلل مـ طؼقبتف

 واطؾؿ أن الحقاء يف » :لاموردي الشافعيقال أبو الحسن طؾي بن ا

 اإلكسان قد يؽقن مـ ثالثة أوجف:

 : حقاؤه مـ اهلل تعاىل.أحدها

 : حقاؤه مـ الـاس.والثاين

 : حقاؤه مـ كػسف.والثالث

 فلما حقاؤه مـ اهلل تعاىل فقؽقن بامتثال أوامره والؽػ طـ زواجره.* 

 جاهرة بالؼبقح.وأما حقاؤه مـ الـاس فقؽقن بؽػ إذى وترك الؿ* 

 .(2)وأما حقاؤه مـ كػسف: فقؽقن بالعػة، وصقاكة الخؾقات* 

 

                                                                 

 .( الجقاب الشايف7)

 .(، ط: التقفقؼقة559إىل 554( أدب الدكقا والديـ، باختصار)ص2)
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 يصاحلنياحلٝاء َٔ صفات األْبٝاء، ٚا

 

قصة كبل اهلل مقسك و (7)إبراهقؿ والؿؾؽ الظاملالخؾقؾ فؼصة كبل اهلل * 

وٓ يسؼقـ حتك  ،ا رأى الـسقة يؼػـ بؿعزل طـ الرجالغقرتف لؿَّ الؽؾقؿ و

، وهل يف ركا شلًء مـفايف مقاقػ ذك ، وغقرة الـبل (2)ليـتفل الرجا

                                                                 

براهقؿ بامرأة هل ( هاجر إبراهقؿ بسارة فدخؾ هبا قرية فقفا مؾؽ أو جبار فؼقؾ دخؾ إ7)

مـ أحسـ الـساء؛ فسللف طـفا فؼال مـ هذه؟ قال أختل! فلتك سارة فؼال يا سارة 

لقس طىل وجف إرض إلخ هذا ضاهر يف أكف سللف طـفا أوٓ ثؿ أطؾؿفا بذلؽ لئال 

تؽذبف طـده ويف رواية هشام بـ حسان أكف قال لفا إن هذا الجبار إن يعؾؿ أكؽ امرأيت 

 ن سللؽ فلخبريف أكؽ أختل وإكؽ أختل يف اإلسالم.يغؾبـل طؾقؽ فن

واختؾػ يف السبب الذي محؾ إبراهقؿ طىل هذه القصقة مع أن ذلؽ الظامل يريد 

اغتصاهبا طىل كػسفا أختا كاكت أو زوجة فؼقؾ كان مـ ديـ ذلؽ الؿؾؽ أن ٓ 

 يتعرض إٓ لذوات إزواج كذا ققؾ ويحتاج إىل تتؿة وهق أن إبراهقؿ أراد دفع

أطظؿ الضرريـ بارتؽاب أخػفؿا وذلؽ أن اغتصاب الؿؾؽ إياها واقع ٓ محالة 

لؽـ إن طؾؿ أن لفا زوجا يف الحقاة محؾتف الغقرة طىل قتؾف وإطدامف أو حبسف وإضراره 

بخالف ما إذا طؾؿ أن لفا أخا فنن الغقرة حقـئذ تؽقن مـ قبؾ إخ خاصة ٓ مـ قبؾ 

ن طؾؿ أكؽ امرأيت ألزمـل بالطالق والتؼرير الذي الؿؾؽ فال يباي بف وققؾ أراد إ

 قررتف جاء صريحا طـ وهب بـ مـبف.

 (، 7/546(، والبداية والـفاية، )9/562،565اكظر: فتح الباري، )

 [  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ]( 2)

☜ 

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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 .سقرتف معؾقمة مشفقرة

طـدما قال: يا رب َمـ أهؾؽ  ويروى أنَّ كبل اهلل الؽؾقؿ مقسك * 

الذيـ هؿ أهؾؽ، الذيـ تظّؾفؿ يف طرشؽ؟ قال: هؿ البريئة أيديفؿ، الطاهرة 

وا وإذا ُذكروا ُذكرت إذا ُذكرت ُذكر قؾقهبؿ، الذيـ يتحاّبقن بجالي، الذيـ

كذكرهؿ، الذيـ يسبغقن القضقء يف الؿؽاره، يـقبقن إىل ذكري كؿا تـقب 

 ،اسالـسقر إىل وكقرها، ويؽؾػقن بحبل كؿا يؽؾَػ الصبل بحب الـَّ

 .(7)ؿر إذا َحِرَب الـَّ ويغضبقن لؿحارمل إذا استُِحؾت كؿا يغضُب 

                                                                 

☜ 

 .{26}القصص:

ما  فاحتؿؾتف الغقرة طىل أن قال لفا:[ »2/788قال ابـ كثقر يف البداية والـفاية، ]

يدريؽ ما ققتف، وما أماكتف؟ فؼالت: أما ققتف فؿا رأيت مـف يف الدلق حقـ سؼك لـا، مل 

أر رجال قط أققى يف ذلؽ السؼل مـف، وأما إماكة فنكف كظر إي حقـ أقبؾت إلقف 

وشخصت لف فؾؿا طؾؿ أين امرأة صقب رأسف، فؾؿ يرفعف حتك بؾغتف رسالتؽ، ثؿ 

 الطريؼ. فؾؿ يػعؾ هذا إٓ وهق أمقـ. فسري طـ قال ي: امشل خؾػل، واكعتل ي

 ۈ ۈ ۆ ۆ]أبقفا، وصدقفا، وضـ بف الذي قالت، فؼال لف: هؾ لؽ 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

فػعؾ، فؽاكت  {27}القصص: [   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

طىل كبل اهلل مقسك ثؿاين سـقـ واجبة، وكاكت السـتان طدة مـف، فؼضك اهلل طـف 

 تف، فلتؿفا طشًرا.طد

(وفقف: هشام بـ سعقد قال ابـ حجر: صدوق لف 63( أخرجف أمحد يف الزهد، )ص7)

 (، ط: التقفقؼقة.7/29أوهام، وابـ الجقزي يف صػقة الصػقة، )



 
 
 

 851 رسالة عن الغرية

 سعقد الخدري أبلورد طـ ما  ،ل بومـ مجقؾ ما وصػ بف حقاء الـَّ* 

وكان أشد حقاء مـ العذراء يف خدرها، » :ان رسقل اهلل : كفؼقل، ب

 .(7)طرفـاه يف وجفف اإذا كره شقئً 

، يف جزء حديث طبد اهلل بـ جزء الزبقدي، وكصف: طـ «مسـد أمحد»يف * 

طبد اهلل بـ الحارث بـ جزء الزبقدي، حدثف: أكف، مر وصاحب لف بليؿـ وفتقة 

حؾقا أزرهؿ، فجعؾقها مخاريؼ يجتؾدون هبا، وهؿ طراة، قال  مـ قريش قد

طبد اهلل: فؾؿا مرركا هبؿ قالقا: إن همٓء قسقسقن فدطقهؿ، ثؿ إن رسقل اهلل 

مغضبا، حتك  خرج طؾقفؿ، فؾؿا أبصروه تبددوا، فرجع رسقل اهلل  

سبحان اهلل، ال من اهلل »دخؾ وكـت أكا وراء الحجرة، فسؿعتف يؼقل: 

وأم أيؿـ طـده تؼقل: استغػر لفؿ يا  ،«وا، وال من رسوله استتروااستحق

، قال طبد اهلل: وسؿعتف أكا مـ «فبألي ما استغػر لفؿ»رسقل اهلل قال طبد اهلل: 

 .(2) «هارون

طـد العرب  اطظقؿً  امبؾغً ت هذا الغقرة، وتؾؽ العػة والحقاء؛ بؾغقد بؾ 

                                                                 

 .(2527(، ومسؾؿ يف الصحقح، )5392( رواه البخاري يف صحقحف)7)

رون، هبذا اإلسـاد. (، طـ ها7347أبق يعىل )-أخرجف(، و70077رواه برقؿ، )( 2)

 آخره: قال طبد اهلل: فبلبل ما استغػر لفؿ.

( مـ صريؼ بحر بـ كصر، طـ ابـ 0095) «شعب آيؿان»وأخرجف البقفؼل يف 

 وهب، بف. وطـده: فال واهلل ما استغػر لفؿ.

كشػ  -2726، والبزار )577ص «فتقح مصر»وأخرجف ابـ طبد الحؽؿ يف 

 .إستار(
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 يف جاهؾتفؿ:

ن أهؾ الجاهؾقة ٓ يسقدون إٓ مـ كا»قال أبق طؿرة بـ العالء؛ * 

َـّ  ،تؽامؾت فقف ست خصال السخاء والـجدة  .يف اإلسالم السابعة وتؿامف

 .(7)والصبر والحؾؿ والبقان والتقاضع وتؿامفـ يف اإلسالم الحقاء

 ما فجر غققر قط؛ يؼقل: إن الغققر هق الذي » :وقال بعض الحؽامء

 .(2)يغار طىل كؾ أكثك

  لؿا قتؾ ققس بـ زهقر أهؾ الفباءة، وخرج حتك  :«كثر الدر»ومن

لحؼ بالـؿر بـ قاسط، قال: يا معشر الـؿر، أكا ققس بـ زهقر، غريب حديب 

صريد شريد مقتقر، فاكظروا ي امرأة قد أدهبا الغـك، وأذلفا الػؼر؛ فزوجقه 

امرأة مـفؿ. فؼال: إين ٓ أققؿ فقؽؿ حتك أخبركؿ بلخالقل: إين فخقر غققر 

ولست أفخر حتك أبتىل، وٓ أغار حتك أرى، وٓ آكػ حتك أضؾؿ! آكػ، 

فرضقا أخالقف، وأقام فقفؿ حتك ولد لف، ثؿ أراد التحقل فؼال: إين أرى لؽؿ 

بؿصاهريت إياكؿ، ومؼامل بقـ أضفركؿ، وإين أوصقؽؿ بخصال  اطظ حؼً 

 آمركؿ هبا، وأهناكؿ طـ خصال: طؾقؽؿ بإكاة فنن هبا تدرك الحاجة وتـال

الػرصة، وتسقيد مـ ٓ تعابقن بتسقيده، والقفاء فان بف يعقش الـاس، 

وإططاء ما تريدون إططاءه قبؾ الؿسللة، ومـع ما تريدون مـعف قبؾ 

وإجارة الجار طىل الدهر، وتـػقس البققت طـ مـازل إيامك،  ،]اإللحاح[

                                                                 

 .(299ء، )ص( روضة العؼال7)

 .[2/438( الؿجالسة، ]2)
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 أخل، وطـ اوخؾط الضقػ بالعقال. وأهناكؿ طـ الرهان فػقف ثؽؾت مالؽً 

أبل، وطـ السرف يف الدماء فنن قتظ أهؾ الفباءة  االبغل فنكف صرع زهقرً 

أورثـل العار، وٓ تعطقا يف الػضقل فتعجزوا طـ الحؼقق، وأكؽحقا إيامك 

إكػاء فنن مل تصقبقا هبـ إكػاء فخقر بققهتـ الؼبقر. واطؾؿقا أين أصبحت 

وضؾؿتفؿ بؼتظ مـ ٓ ذكب ، ا: ضؾؿتـل بـق بدر بؼتؾفؿ مالؽً امظؾقمً  اضالؿً 

 .(7)لف

 والحقاء يدل طىل العؼؾ كؿا أن طدمف دال طىل » :قال أبو حاتم البستي

الجفؾ ومـ مل يـصػ الـاس مـف حقاؤه مل يـصػف مـفؿ قحتف ولؼد أحسـ الذي 

 يؼقل:

 وليقس بؿـسيقب إىل العؾيؿ والـفييك

 

 فتييك ٓ تييرى فقييف خالئييؼ أربييع ...

 هبييافقاحييدة تؼييقى اإللييف التييل  

 

 يـيال جسيقؿ الخقير والػضيؾ أمجييع ...

 وثاكقيييية صييييدق الحقيييياء فنكييييف 

 

 صبييياع طؾقيييف ذو الؿيييرؤة يطبيييع ...

 وثالثيية حؾييؿ إذا الجفييؾ أصؾعييت 

 

 إلقيييف خباييييا ميييـ فجيييقر تسيييرع ...

 ورابعيييية جييييقد بؿؾييييؽ يؿقـييييف 

 

... 
(2)إذا كابف الحؼ اليذي ليقس ييدفع 

 

صة ابـتل شقخ مديـ: ما ذكره اهلل سبحاكف يف قوأطىل مـ ذلؽ وأجؾ،  

  .{25}القصص: [ ک ک ک ڑ ڑ]

                                                                 

(، وذكره إصػفاين يف 357ب، )ص( كشقة الطرب يف تاريخ جاهؾقة العر7)

 (.2/235محاضرات إدباء مختصًرا، )

 .(48( روضة العؼالء، )ص2)
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 بسـد صحقح أكف قال: جاءت تؿشل طىل - - فؼد جاء طن طؿر

َّٓ استحقاء َقائَِؾًة بثقهبا طىل وجففا، لَ  اجة. قَْست بَِسْؾَػٍع مِـ الـساء و جًة خرَّ

 (7).«تعاىل والسؾػع مـ الـساء: الجريئة السؾقطة، كؿا يف تػسقر ابـ كثقر 

 اطجقبً  امـ إدب والعػة والحقاء، ما بؾغ ابـة الشقخ مبؾغً  اأية أيًض  ويف

 [ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]يف التحػظ والتحرز، إذ قالت: 

يبة. افجعؾت الدطقة طىل لسان إب، ابتعادً  {25}القصص: يب والر  طـ الرَّ
(2) 

 >َـّ ٓ يسؼقـ مع الرجال،  قًت ابتعدت الـسقة طـ مقاصـ الريبة، فؽ

َـّ  وكان الجقاب طىل سمال الؽؾقؿ طـد البئر مختصر وسديد، وجاءت إحداه

 طـ الريبة والشبفة. افؼدمت كالم والدها قبؾ أن تؼقل أكت مدطق طـدكا؟ بعدً 

َـّ باستحقاء دٓلة طؾة أنَّ هذا الخؾؼ العظقؿ، فقفا صبعة  ومشت إحداه

 وسجقة، لقس بتصـع وهتؽؿ.

 فليـ كحـ الققم مـ هذا؟؟

 

                                                                 

كتاب »(، و ورواه ابـ شقبة بؾػٍظ آخر يف مصـػف بسـٍد صحقح يف 5/584)( 7)

 (.52375، )«الػضائؾ

 .(758الػضقؾة، )ص( حراسة 2)
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 احملاز٠ّ ع٢ً َٔ اهلل، ٚغري اخًٛفذنس حٝاء َٔ نإ قبًٓا، 

 

 ٘اتل اهلل ٚال تفض اخلامت إال حبك> 

خرج ثالثة كػر »، قال: بل ، طـ الـَّ--كافع، طـ ابـ طؿرطـ * 

يؿشون فلصاهبم الؿطر، فدخؾوا يف غار يف جبل، فاكحطت طؾقفم صخرة، 

طؿؾتؿوه، فؼال أحدهم: قال: فؼال بعضفم لبعض: ادطوا اهلل بلفضل طؿل 

الؾفم إين كان لي أبوان شقخان كبقران، فؽـت أخرج فلرطى، ثم أجيء 

فلحؾب فلجيء بالحالب، فآيت به أبوي فقشربان، ثم أسؼي الصبقة وأهؾي 

وامرأيت، فاحتبست لقؾة، فجئت فنذا مها كائامن، قال: فؽرهت أن أوقظفام، 

ي ودأهبام، حتى صؾع الػجر، والصبقة يتضاغون طـد رجؾي، فؾم يزل ذلك دأب

الؾفم إن كـت تعؾم أين فعؾت ذلك ابتغاء وجفك، فافرج طـا فرجة كرى مـفا 

السامء، قال: فػرج طـفم، وقال اآلخر: الؾفم إن كـت تعؾم أين كـت أحب 

امرأة من بـات طؿي كلشد ما حيب الرجل الـساء، فؼالت: ال تـال ذلك مـفا 

فقفا حتى مجعتفا، فؾام قعدت بقن رجؾقفا  حتى تعطقفا مائة ديـار، فسعقت

اهلل وال تػض الخاتم إال بحؼه، فؼؿت وتركتفا، فنن كـت تعؾم أين  قالت: اتق  

فعؾت ذلك ابتغاء وجفك، فافرج طـا فرجة، قال: فػرج طـفم الثؾثقن، وقال 

اآلخر: الؾفم إن كـت تعؾم أين استلجرت أجقرا بػرق من ذرة فلططقته، وأبى 

ا خذ، فعؿدت إلى ذلك الػرق فزرطته، حتى اشتريت مـه بؼًر ذاك أن يل

وراطقفا، ثم جاء فؼال: يا طبد اهلل أططـي حؼي، فؼؾت: اكطؾق إلى تؾك البؼر 

 

m 
 

m  
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وراطقفا فنهنا لك، فؼال: أتستفزئ بي؟ قال: فؼؾت: ما أستفزئ بك ولؽـفا 

غاء وجفك، فافرج طـا فؽشف لك، الؾفم إن كـت تعؾم أين فعؾت ذلك ابت

 .(7)«فمطـ

 ٌتٛب١ ايهف> 

كان »حديثا قال:  طـ ابـ طؿر قال: لؼد سؿعت مـ رسقل اهلل * 

الؽػل من بـي إسرائقل ال يتورع من ذكب طؿؾه فلتته امرأة فلططاها ستقن 

ديـارا طؾى أن يطلها فؾام قعد مـفا مؼعد الرجل من امرأته ارتعدت وبؽت 

 ذا طؿل مل أطؿؾه قط.فؼال هلا: ما يبؽقك؟! أكرهتك؟ قالت: ال ولؽن ه

 قال: فؾم تػعؾقن هذا ومل تؽوين فعؾتقه قط؟

 قالت: محؾتـي طؾقه الحاجة.

قال: فتركفا ثم قال: اذهبي والدكاكقر لك. ثم قال: واهلل ال يعصي اهلل 

 .(2)ا فامت من لقؾته فلصبح مؽتوبا طؾى بابه غػر اهلل لؾؽػلالؽػل أبًد 

 أميييا الشيييباب فظؾؿيييٌة لؾؿفتيييدي

 

 ضيييالل الجاهيييؾ الؿتؿيييردوبيييف  ...

 فاقؿعييف بالصييبر الجؿقييؾ ودم طييىل 

 

 الصيييقم الطقييييؾ فنكيييف كيييالؿبرد ...

 واكػػ لسياكؽ طيـ فضيقل كالميف 

 

 واحػظييف حػييظ الجييقهر الؿتبييدد ...

                                                                  

باب قصة أصحاب الغار »(، ومسؾؿ يف كتاب الرقاق، 2273( رواه البخاري، )7)

 .(2045، )«الثالثة والتقسؾ بصالح إطؿال

( 4040(، والؼصة ساقفا أمحد يف مسـده بنسـاٍد ضعقػ، )37( التقابقـ، )ص2)

 .(0776) «الشعب »(، والبقفؼل يف 2469وأخرجفا الترمذي يف ســف، )



 
 
 

 856 رسالة عن الغرية

 واغضض جػقكؽ طـ حراٍم واقتـيع

 

 بحييالل مييا حصييؾت تحؿييد يف غييد ...

 ودع الصيييبا فييياهلل يحؿيييد صيييابًرا 

 

 ودييييا كػييس هييذا مقسييٌؿ فتيييز ...

 الصييبر طييـ شييفقات كػسييؽ كقمييةٌ  

 

 فاثبيييت وغيييالط شيييفقًة مل ترقيييد ...

 تحؿيييد هـييياك إذا هيييقاك تركتيييف 

 

 يييا سييعد تسييعد بالؿعيياش إرغييد ...

 إن شئت كقؾ الػخر فاصبر واصيطبر 

 

... 
 (7)إن الؿػيياخر يف الطريييؼ إبعييد

  قص١ غاب عابد> 

 :قالطـ أبقف،  العابدأخبرين أمحد بـ سعقد  :وطـ جعػر بـ معاذ قال* 

لؾؿسجد الجامع، ٓ يؽاد يخؾق مـف؛  كان طـدكا بالؽقفة شاب يتعبد ٓزم

وكان حسـ القجف، حسـ الؼامة، حسـ السؿت، فـظرت إلقف امرأة ذات 

 .وطؼؾ فشغػت بف وصال ذلؽ طؾقفامجال، 

يا »لف  :فؼالتقػت لف طىل صريؼف وهق يريد مـزلف، ا كان ذات يقم وفؾؿَّ 

 ثؿَّ ، ومل يؽؾؿفا، «اطؿؾ ما شئت فؿضك كؾؿات أكؾؿؽ هبا ثؿَّ  فتك اسؿع مـل

لف يا فتك اسؿع مـل  :مـزلف فؼالت وهق يريدُ  لف بعد ذلؽ طىل صريؼفِ  وقػْت 

لفا هذا مقضع هتؿة وأكا أكره أن » :وقال، افلصرق مؾقً ، كؾؿات أكؾؿؽ هبا

 .«!اأكقن لؾتفؿة مقضعً 

ة مـل بلمرك ولؽـ معاذ اهلل أن لف واهلل ما وقػت مققػل هذا جفالفؼالت: 

يتشرف العباد إىل مثؾ هذا مـل واهلل إن الذي محؾـل طىل أن لؼقتؽ يف هذا 

                                                                 

 (، دار البشائر.37( أكشده أبق الػرج ابـ الجقزي يف مقاسؿ العؿر، )ص7)
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وأكتؿ معاشر العباد  .اس كثقرالؼؾقؾ مـ هذا طـد الـَّ إمر بـػسل لؿعرفتل أنَّ 

يف مثال الؼقارير أدكك شلء يعقبف ومجؾة ما أكؾؿؽ بف أن جقارحل كؾفا 

 .اهلل يف أمري وأمركمشغقلة بؽ فاهلل 

 ؟كقػ يصظب إىل مـزلف، وأراد أن يصظ فؾؿ يعؼؾ، فؿضك الشا :قال

ػة يف مقضعفا فنذا بالؿرأة واقخرج مـ مـزلف،  ثؿَّ  اوكتب كتابً  افلخذ قرصاًس 

 ورجع إىل مـزلففللؼك إلقفا الؽتاب، 

ِحقؿِ » وكان الؽتاُب  ـِ الرَّ ْحَؿ ِف الرَّ  «بِْسِؿ الؾَّ

ؿرأة أن اهلل تبارك وتعاىل إذا طصل حؾؿ، فنذا طاود العبد اطؾؿل أيتفا ال

لـػسف غضبة تضقؼ مـفا  الؿعصقة ستره، فنذا لبس لفا مالبسفا غضب اهلل 

 السؿقات وإرض والجبال والشجر والدواب فؿـ ذا يطقؼ غضبف.

فنين أذكرك يقما تؽقن السؿاء كالؿفؾ وتصقر  فنن كان ما ذكرت باصاًل 

وتجثق إمؿ لصقلة الجبار العظقؿ وإين واهلل قد ضعػت طـ الجبال كالعفـ 

 .إصالح كػسل فؽقػ بنصالح غقري

ا فنين أدلؽ طىل صبقب هق أوىل بالؽؾقم الؿؿرضة وإن كان ما ذكرت حؼًّ 

وإوجاع الؿرمضة ذلؽ اهلل رب العالؿقـ فاقصديف طىل صدق الؿسللة فنين 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] :متشاغؾ طـؽ بؼقلف 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 فليـ الؿفرب مـ هذه أية. {19، 18}غافر: [   ڃ

ثؿ جاءت بعد ذلؽ بليام فققػت لف طىل صريؼف فؾؿا رآها مـ بعقد أراد 
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 .الرجقع إىل مـزلف لئال يراها

إٓ بقـ يدي اهلل  افال كان الؿؾتؼك بعد هذا أبدً  ترجع، يا فتك ٓفؼالت: 

. 

قؾبؽ أن  الذي بقده مػاتقح قالت أسلل اهلل  ثؿَّ ، اوبؽت بؽاء كثقرً 

امــ طظ بؿقطظة أمحؾفا طـؽ »فؼالت تبعتف،  ثؿَّ يسفؾ ما قد طسر مـ أمرك، 

 .«وأوصـل بقصقة أطؿؾ طؾقفا

 وأذكرك ققلف أوصقؽ بحػظ كػسؽ مـ كػسؽ،  :ا الػتكفؼال لف

 .{60}األنعام: [ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

لزمت  ثؿَّ  ،أفاقت ثؿَّ  ،مـ بؽائفا إول شد  فلصرقت وبؽت بؽاء أ :قال

 .وأخذت يف العبادةبقتفا، 

فقؼال لفا ؟!فؽاكت إذا جفد هبا إمر تدطق بؽتابف فتضعف طىل طقـقفا :قال

 !!فتؼقل وهؾ ي دواء غقره اوهؾ يغـل هذا شقئً 

َـّ  فؾؿ تزل طىل ذلؽ حتك طؾقفا الؾقؾ قامت إىل محراهبا،  وكان إذا ج

 .اماتت كؿدً 

بؽاؤك وأكت أيستفا،  يبؽل طؾقفا، فقؼال لف مؿَّ  فؽان الػتك يذكرها ثؿَّ 

قطعفا ذخقرة ي طـد اهلل  وجعؾتل ذبحت صؿعل مـفا يف أول مرة، إكَّ  :فقؼقل

 .(7)أن أسترد ذخقرة ادخرهتا طـده وإين ٕستحل مـ اهلل ، 

                                                                 

 .(447-456( ذم الفقى، )7)
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 شٚج١ عبٝد بٔ عُري> 

ة وكان لفا زوج أنَّ امرأًة مجق»وذكر أبق الػرج وغقره: *  ؾًة كاكت بؿؽَّ

يرى هذا القجف  اإىل وجففا يف الؿرآة، فؼالت لزوجفا أترى أحدً  افـظرت يقمً 

 :وٓ يػتتـ بف؟! قال كعؿ قالت مـ قال طبقد بـ طؿقر قالت

قال فلتتف كالؿستػتقة فخال  (7)فائذْن ي فقف، فألفتــَّف، قال قد أذكت لؽ

فلسػرت طـ وجف مثؾ فؾؼة الؼؿر فؼال لفا معفا يف كاحقة مـ الؿسجد الحرام 

يا أمة اهلل استتري فؼالت إين قد فتـت بؽ قال إين سائؾؽ طـ شلء فنن أكت 

صدقتـل كظرت يف أمرك قالت ٓ تسللـل طـ شلء إٓ صدقتؽ قال أخبريـل 

لق أن مؾؽ الؿقت أتاك لقؼبض روحؽ أكان يسرك أن أقضل لؽ هذه 

ت قال فؾق دخؾت قبرك وأجؾست لؾؿساءلة الحاجة قالت الؾفؿ ٓ قال صدق

أكان يسرك أين قضقتفا لؽ قالت الؾفؿ ٓ قال صدقت قال فؾق أن الـاس 

أططقا كتبفؿ وٓ تدريـ أتلخذيـ كتابؽ بقؿقـؽ أم بشؿالؽ أكان يسرك أين 

قضقتفا لؽ قالت الؾفؿ ٓ قال صدقت قال فؾق أردت الؿؿر طىل الصراط وٓ 

ـجقـ أكان يسرك أين قضقتفا لؽ؟ قالت الؾفؿ ٓ! تدريـ هؾ تـجقـ أو ٓ ت

قال صدقت قال فؾق جلء بالؿقزان وجلء بؽ فال تدريـ أيخػ مقزاكؽ أم 

يثؼؾ أكان يسرك أين قضقتفا لؽ قالت الؾفؿ ٓ قال فؾق وقػت بقـ يدي اهلل 

لؾؿساءلة أكان يسرك أين قضقتفا لؽ قالت الؾفؿ ٓ قال صدقت قال اتسؼل 

اهلل طؾقؽ وأحسـ إلقؽ قال فرجعت إىل زوجفا فؼال ما  اهلل فؼد أكعؿ

                                                                 

 ( وهذا شلن البطالقـ الؿػؾسقـ.7)
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صـعت؟ قالت أكت بطال وكحـ بطالقن فلقبؾت طىل الصالة والصقم 

والعبادة فؽان زوجفا يؼقل ماي ولعبقد بـ طؿقر؟ أفسد طظ امرأيت، كاكت يف 

 .(7)فصقرها راهبًة! اكؾ لقؾة طروًس 

 

                                                                 

 .(547( ذكره ابـ ققؿ يف روضة الؿحبقـ طـف، )7)
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 حٝاء ايصخاب١صٛز َٔ ذنس 

 

 حدثـا ابـ  «باب مـ كره أن ترى طقرتف» :يف مصـػه قال ابن شقبة

الؿبارك، طـ يقكس، طـ الزهري قال: أخبرين طروة، طـ أبقف أن أبا بؽر 

يا معشر الؿسؾؿقـ، استحققا مـ اهلل، فق »الصديؼ قال وهق يخطب الـاس: 

ا رأسل الذي كػسل بقده إين ٕضؾ حقـ أذهب إىل الغائط يف الػضاء مغطقً 

 .(7)«بلاستحقاء مـ ر

 :حدثـا يزيد بـ هارون قال: أخبركا محاد بـ سؾؿة، طـ ثابت،  وقال

إين ٕغتسؾ يف البقت الؿظؾؿ فلحـل ضفري »طـ أكس، طـ أبل مقسك، قال: 

 .(2)«إذا أخذت ثقبل حقاء مـ ربل

 أن حذيػة بـ القؿان أتك الجؿعة فقجد الـاس قد اكصرفقا  ويروى

 .(5)ٓ خقر فقؿـ ٓ يستحل مـ الـاسفتـؽب الطريؼ طـ الـاس، وقال: 

                                                                 

(، يف ذكر الحث طىل لزوم 46(، وذكره ابـ حبان يف روضة العؼالء، )ص7720( )7)

 الحقاء.

( ومـ صريؼف رواه، ابـ كثقر يف كتابف، أداب وإحؽام الؿتعؾؼة بدخقل 7728( )2)

 (، ط: دار القصـ.37الحؿام، )ص

 (.572، وابـ الجقزي يف تؾبقس إبؾقس، )ص(558( أدب الدكقا والديـ، )ص5)
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غقرة الػاروق  خؾؼ الحقاء طـالتل كبعت  ومـ صقر الغقرة العظقؿة

 ، طىل أمفات الؿممـقـ.

: ، قالطؿر بـ الخطاب  طـ أمقر الؿممـقـالصحقحقـ،  فػل* 

وافؼت ربل يف ثالث: فؼؾت يا رسقل اهلل، لق اتخذكا مـ مؼام إبراهقؿ مصىل، »

  .{125}البقرة: [ ى ې ې ې ې ۉ]فـزلت: 

وآية الحجاب؛ قؾت: يا رسقل اهلل، لق أمرت كساءك أن يحتجبـ، فنكف 

 (7)يؽؾؿفـ البر والػاجر، فـزلت آية الحجاب.

 ھ ھ ہ ہ]يف الغقرة طؾقف، فؼؾت لفـ:  واجتؿع كساء الـبل 

 .(2)، فـزلت هذه أية {5}التحريم: [ ۓ ے ے ھ ھ

 ، قالت سؿعت رسقل اهلل طائشة  طـ، يف مسـد أبل طبد اهللو* 

ام امرأة وضعت ثقاهبا، يف غقر بقتفا، فؼد هتؽت ما بقـفا، وبقن اهلل أيَّ »يؼقل: 

                                                                 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ]( 7)

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

               ﯁

 .{53}األحزاب: [   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   

وافؼت ربل يف »(، بؾػظ: 2566(، ومسؾؿ، برقؿ، )472( رواه البخاري، برقؿ، )2)

 .«ثالث، يف مؼام إبراهقؿ، ويف الحجاب، ويف أسارى بدر
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 .(1)«، أو ستر ما بقـفا وبقن اهلل 

خقر كسائؽم » قال:» هلل رسقل ا أنَّ ، ـ أبل أذيـة الصديف وط* 

شر  كسائؽم الؿتبرجات الودود الولود، الؿواتقة الؿواسقة، إذا اتؼقن اهلل، و

الؿتخقالت، وهن الؿـافؼات، ال يدخل الجـة مـفن إال مثل  الغراب 

 .(2)«األطصم

ويف هذيـ الحديثقـ إشارة أن هذه الصػات ٓ تؼع إٓ مؿـ اكعدم فقفا 

الحقاء، وغابت الغقرة طـفا، ففل ٓ تؽترث لؿا تػعؾ، ولؿا سقف يحصؾ مـ 

 فعؾفا!

  أّ املؤَٓني عائػ١ حٝاء> 

ل واضع ، وإكَّ كـت أدخؾ بقتل الذي فقف رسقل اهلل »: قالت  *

ما  !معفؿ فق اهلل--ا دفـ طؿرثقبل وأققل: إكؿا هق زوجل وأبل، فؾؿَّ 

هذا حديث صحقح » «دخؾت إٓ وأكا مشدودة طظ ثقابل حقاء مـ طؿر 

                                                                 

كعقؿ يف  (، وأبق4047) «إوسط»أخرجف الطبراين يف ، و(23920) ( مسـد أمحد7)

 .(5/523، )«الحؾقة»

يف إسـاده طبد اهلل بـ صالح كاتب الؾقث، و(، 75408( رواه البقفؼل يف الؽبرى، )2)

 وهق ضعقػ.

 وأبق أذيـة مختؾػ يف صحبتف، وقد ضعػف الشقخ شعقب يف التعؾقؼ طىل الؿسـد

بـ (، وهق يف الحؾقة طـ ا700(، وابـ الؼطان، يف الـظر يف أحؽام الـظر، )70007)

 .(7846(، وصححف الشقخ إلباين يف الصحقحة، )8/509مسعقد، )
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 .(7)طىل شرط الشقخقـ ومل يخرجاه

فلخذ  ربقعة تبايع الـبل  جاءت فاصؿة بـت طتبة بـ» قالت:فا وطـ* 

 «أية {12}املمتحنة: [ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ]طؾقفا: 

 «ما رأى مـفا فقضعت يدها طىل رأسفا حقاء، فلطجب رسقل اهلل »قالت: 

قالت: فـعؿ  «أقري أيتفا الؿرأة، فق اهلل ما بايعـا إٓ طىل هذا»فؼالت طائشة: 

 .(2)إذا، فبايعفا بأية

  حدِٜح ٔ  <اإلفوذنس جصءَ 

طـ الزهري قال: أخبرين سعقد الؿسقب وطروة بـ الزبقر وطؾؼؿة بـ 

وقاص وطبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة بـ مسعقد، طـ حديث طائشة زوج 

حقـ قال لفا أهؾ اإلفؽ ما قالقا فبّرأها اهلل بؿا قالقا. وكؾ فؿ  الـبل 

أثبت حدثـل صائػة مـ حديثفا وبعضفؿ كان اوطك لحديثفا مـ بعض و

. وقد وطقت طـ كؾ مـفؿ الحديث الذي حدثـل وبعض حديثفؿ ااقتصاًص 

ق بعًض   .اُيصد 

إذا أراد ان  قالت: كان رسقل اهلل  ذكروا أن طائشة زوج الـبل * 

َـّ خرج سفؿفا خرج هبا رسقل اهلل  ايخرج سػرً  تُُف  معف. أقرع بقـ كسائف َفلَيَّ

                                                                 

 .(7007( وصححف الشقخ إلباين يف الؿشؽاة، )4472( اكظر: الؿستدرك، )7)

طبد الرزاق  «مصـػ»، وهق يف (، وقال الشقخ شعقب 23703( رواه أمحد، )2)

( 07(، والبزار )4334(، ومـ صريؼف أخرجف ابـ حبان )27727( و )6820)

 .)زوائد(
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فخرج فقفا سفؿل، فخرجت مع  قالت طائشة: فاقرع بقــا يف غزوة غزاها

وذلؽ بعدما أكزل الحجاب، فلكا أمحؾ يف هقدجل واكزل فقف  رسقل اهلل 

مسقركا. حتك إذا فرغ رسقل اهلل مـ غزوه وقػؾ ودكقكا مـ الؿديـة اذن لقؾًة 

بالرحقؾ فؼؿت حتك آذكقا بالرحقؾ فؿشقت حتك جاوزت الجقش فؾؿا 

ْحؾ فؾؿس ت صدري فنذا طؼدي مـ جزع َضػار قضقت مـ شلين أقبؾت اىل الرَّ

قد اكؼطع فرجعت فالتؿست ِطؼدي فحبسـل ابتغاؤه وأقبؾ الرهط الذيـ كاكقا 

يرحؾقن ي هقدجل فرحؾقه طىل بعقري الذي كـت أركب وهؿ يحسبقن أين 

 فقف.

َـّ الؾحؿ، اكؿا يلكؾـ  ـَ ومل يْغشُف قالت: وكاكت الـساء اذ ذاك خػافا مل ُيَفبَّْؾ

الطعام فؾؿ يستـؽر الؼقم ثَِؼَؾ الفقدج حقت رحؾقه ورفعقه. وكـت  الُعْؾؼَة مـ

جارية حديثة السـ فبعثقا الجؿؾ وساروا ووجدت ِطؼدي بعد ما استؿر 

الجقش. فجئت مـازلفؿ ولقس هبا داٍع وٓ مجقب. فتقؿؿت مـزي الذي كـت 

. فبقـا اكا جالسة يف مـز ي غؾبتـل فقف وضــت ان الؼقم سقػؼدوين فقرجعقن إَللَّ

َس مـ  كقاكِل  قد َطرَّ طقـل فـؿت وكان صػقان بـ الؿعطَّؾ الُسَؾِؿل  ثؿ الذَّ

وراء الجقش فادلج فلصبح طـد مـزي فرأى سقاد اكسان كائؿ فلتاين فعرفـل 

حقـ رآين وقد كان يراين قبؾ ان يضرب الحجاب َطًؾلَّ فاستقؼظت باسترجاطف 

هلل ما يؽؾؿـل كؾؿة وٓ سؿعت مـف حقـ طرفـل فجؿرت وجفل بجؾبابل، ووا

كؾؿة غقر استرجاطف، حتك اكاخ راحؾتف فقصلء طىل يدها فركبتفا فاكطؾؼ يؼقد 

بل الراحؾة حتك اتقـا الجقش بعدما كزلقا مقغريـ يف كحر الظفقرة ففؾؽ مـ 
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  .(7)«هؾؽ يف شلين

  أمساء ذنس> 

فلرسؾ إىل  أن الؿـذر بـ الزبقر قدم مـ العراق»وطـ هشام بـ طروة: * 

أسؿاء بـت أبل بؽر بؽسقة مـ ثقاب مروية وققهقة رقاق طتاق بعدما كػ 

بصرها، قال: فؾؿستفا بقدها ثؿ قالت: أف ردوا طؾقف كسقتف قال: فشؼ ذلؽ 

 .(2)«طؾقف وقال: يا أمف إكف ٓ يشػ. قالت إهنا إن مل تشػ فنهنا تصػ

  فاط١ُ ذنس> 

--فاصؿة بـت رسقل اهلل  أنَّ وطـ أم جعػر بـت محؿد بـ جعػر، * 

يا أسؿاء! إين قد استؼبحت ما يصـع بالـساء أن يطرح طىل الؿرأة »قالت: 

أٓ أريؽ شقئًا رأيتف --الثقب فقصػفا فؼالت أسؿاء: يا ابـة رسقل اهلل 

بالحبشة؟ فدطت بجرائد رصبة فحـتفا ثؿ صرحت طؾقفا ثقًبا فؼالت فاصؿة: 

أة مـ الرجؾ. فنذا مت أكا فاغسؾقـل أكت ما أحسـ هذا وأمجؾف تعرف بف الؿر

 .(5)وطظ وٓ يدخؾ طظ أحد فؾؿا تقفقت غسؾفا طظ وأسؿاء 

                                                                 

(، وصحقح مسؾؿ، كتاب 4037( اكظر صحقح البخاري، كتاب تػسقر الؼرآن )7)

 .(53(، وخؾؼ أفعال العباد لؾبخاري، )39التقبة، )

( بنسـاد صحقح إىل الؿـذر، وهذا ذكره ابـ حبان يف 8/784( أخرجف ابـ سعد )2)

ـاده الشقخ ، وجقد إس«روى طـف محؿد بـ الؿـذر»(، وقال: 3/427، )«الثؼات»

 .(720، )ص«جؾباب الؿرأة الؿسؾؿة»إلباين يف 

، «جؾباب الؿرأة الؿسؾؿة»واكظر تخريجف يف  ،(2/45( رواه أبق كعقؿ يف الحؾقة، )5)

 .(759)ص
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 جؾباب الؿرأة الؿسؾؿة»: يف اتعالى معؾؼً   قال الشقخ األلباين» ،

كقػ استؼبحت أن يصػ الثقب الؿرأة  --فاكظر إىل فاصؿة بضعة الـبل »

حقة أقبح وأقبح فؾقتلمؾ يف هذا وهل مقتة فال شؽ أن وصػف إياها وهل 

مسؾؿات هذا العصر الاليت يؾبسـ مـ هذه الثقاب الضقؼة التل تصػ هنقدهـ 

وخصقرهـ وألقاهتـ وسققفـ وغقر ذلؽ مـ أطضائفـ ثؿ لقستغػرن اهلل 

الحقاء واإليامن قركا مجقًعا فنذا رفع »: تعاىل ولقتبـ إلقف ولقذكرن ققلف 

 .«أحدمها رفع اآلخر

  خالدأّ ذنس> 

وروى أبق داود يف ســف، طـ ثابت بـ ققس بـ شؿاس، قال: جاءت * 

يؼال لفا: أم خالد، وهل متـؼبة، تسلل طـ ابـفا وهق  --امرأة إىل الـبل 

: جئت تسللقـ طـ ابـؽ وأكت --مؼتقل، فؼال لفا بعض أصحاب الـبل 

ابـك »: --متـؼبة؟ فؼالت: إن أرزأ ابـل فؾـ أرزأ حقائل، فؼال رسقل اهلل 

ألكه قتؾه أهل »قالت: ومل ذاك يا رسقل اهلل؟ قال:  «له أجر شفقدين

 .(7)«الؽتاب

 ٜٔحفص١ بٓت ضري> 

ويف معرض ذكر شلٍء مـ حقاء الصحابقات، أذكر هـا صقرة مشرقة * 

 مشرفة لتابعقة طالؿة محدثة.

                                                                 

، (5/357) «الطبؼات»(، وإسـاده ضعقػ؛ وأخرجف ابـ سعد يف 2488( الســ، )7)

 . (6/703(، والبقفؼل، )7367) «مسـده »وأبق يعىل يف 
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 :كـا كدخؾ طىل حػصة بـت سقريـ، وقد  طن طاصم األحول قال

ذا، وتـؼبت بف فـؼقل لفا رمحؽ اهلل قال اهلل تعاىل: جعؾت الجؾباب هؽ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]

هق الجؾباب قال فتؼقل لـا: أي  {60}النور: [ڃ ڄ ڄ ڄ

فتؼقل:  {60}النور: [ چ چ چ ڃ ڃ]شلء بعد ذلؽ؟ فـؼقل: 

 .(7)«هق إثبات الجؾباب»

ؿـ رمحفؿ ار فقف كاسد إٓ مكعؿ إكف ثقب الحقاء، وكؿ هق غاٍل يف زمان ص

 .اهلل

 ا مييـ التؼييكإذا الؿييرء مل يؾييبس ثقاًبيي

 

 تجيييرد طرياًكيييا وإن كيييان كاسيييقًا ...

 وخقيير خصييال الؿييرء صاطيية ربييف 

 

 وٓ خقييير فيييقؿـ كيييان هلل طاصيييقًا ...

 
 ٌرا ايفص  <ختاّ ايهالّ يفٖ 

غقرة طىل ويف الختام اكظري ماذا فعؾ الحقاء والخقف مـ اهلل، وال

كؾؿة »، يف رسالتف، جب الحـبظ ذكر الحافظ ابـ رالحرمات؛ 

 :«اإلخالص

  يا ققم، قؾقبؽؿ َطَؾك أصؾ الطفارة، وإكَّؿا أصاهبا رشاش » فقفا: قائاًل

 مـ )ماء( العققن، وقد صفرت. مـ كجاسة الذكقب، فرشقا طؾقفا قؾقاًل 

                                                                 

، «ءباب ما جاء يف الؼقاطد مـ الـسا»(، 0/737، )«الؽبرى الســ»رواه البقفؼل يف ( 7)

 .سعدان بـ كصر، ثـا سػقان بـ طققـة، طـ طاصؿ إحقل مـ صريؼ
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 اطزمقا َطَؾك فطام الـػقس طـ رضاع الفقى، فالِحؿقة رأس الدواء.

ا، فؼقلقا لفا كؿا قالت تؾؽ الؿرأة لذلؽ الرجؾ، متك صالبتؽؿ بؿللقفاهت

الَِّذي دمل وجفف: قد أذهب اهلل الشرك وجاء باإلسالم، واإلسالم يؼتضل 

 آستسالم وآكؼقاد لؾطاطة.

روها مدحَة   {30}فصلت: [ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ذك 

َـّ إَِلك آستؼامة.  لعؾفا تَِح

د، لعؾفا تستحل مـ قربف طرفقها اصالع مـ هق أقرب إلقفا مـ حبؾ القري

 [ گ ک ک ک] ،{14}العلق: [ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]وكظره: 

 .{14}الفجر:

 فلبت، فؼال لفا: ما يراكا إٓ الؽقاكب، يف فالة لقاًل  امرأةً  راود رجٌؾ  -

 قالت: فليـ مؽقكبفا؟!

طىل كػسفا، وأمرها بغؾؼ إبقاب فػعؾت، فؼال لفا:  امرأةً  أكره رجٌؾ  -

ؼقف؟ قالت: كعؿ، الباب الذي بقــا وبقـ اهلل! فؾؿ يتعرض هؾ بؼل باب مل تغؾ

 لفا.

يؽؾؿ امرأة، فؼال: إن اهلل يراكؿا، ستركا اهلل  رأى بعض العارفقـ رجاًل  -

 (7)وإياكؿا!

                                                                 

( بعـاية الشقخ محؿد العؿري، وبعضفا 247( وهل مجؿقطة مع ثالث رسائؾ، )ص7)

، «ٓبـ طباس ة الـبل كقر آقتباس يف مشؽاة وصق»يف رسالتف الؿسؿك، 

☜ 
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  وقال بشر بـ القلقد سؿعت أبا يقسػ يؼقل يف مرضف الذي مات فقف

ا قط ا حرامً  آكؾ درمهًملا قط وأكا أطؾؿ وا حرامً الؾفؿ إكؽ تعؾؿ أين مل أصل فرًج 

 .وأكا أطؾؿ

 :وكان اإلمام أمحد يـشد 

 إذا مييا خؾييقت الييدهر يقمييا فييال

 

 تؼؾ خؾقت ولؽـ قيؾ: طيظ رققيب ...

 وٓ تحسييييبـ اهلل يغػييييؾ سيييياطة  

 

 وٓ أن ميييا يخػيييك طؾقيييف يغقيييب ...

 
 :وكان ابن السامك يـشد 

 يييا ميييدمـ الييذكب أميييا تسيييتحل

 

 واهلل يف الخؾيييييييييقة ثاكقؽيييييييييا ...

 غيييييرك ميييييـ ربيييييؽ إمفاليييييف 

 

... 
(7)وسييييتره صييييقل مسيييياويؽا

 

 
  يتؿثل هبذين البقتقنوكان سػقان الثوري ،: 

 تػـييك الؾييذاذة مؿييـ ذاق صييػقهتا

 

 مييـ الحييرام ويبؼييك اإلثييؿ والعييار ...

 تبؼيييك طقاقيييب سيييقء يف مغبتفيييا 

 

... 
(2)ٓ خقر يف ليذة ميـ بعيدها الـيار

 

 

 

                                                                 

☜ 

 .(563(، وطبارة أيـ مؽقكبفا يف روضة الؿحبقـ، )750،758)ص

 .العالؿقةالدار (، ط: 266-268( جامع العؾقم والحؽؿ، )7)

 .(442( روضة الؿحبقـ، )2)
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 اآلباء ٚاألَٗاتإىل 

 

كعدام الغقرة صارت مقضة تتبع يف بعض البؾدان، وشريعة ضاهرة ا إنَّ 

، بحسب العادات أخرحقـ والتـسخ يف بعض إحقان، وطػة هتان بقـ 

 الؿتجددة، والتؼالقد البائسة، وإمراض الؿـتشرة.

ف مـ  شاركة مـ القلديـ ؿذلؽ يؽقن ب ترى أنَّ  والؿحزن أنْ  الؿمسػوإكَّ

ؿا يف أماكـ آختالط ٓ سقَّ  ت أو إوقات.ءهؿ يف بعض الؿـاسبااتجاه أبـا

التل قؾَّت الثؼة بـػسفا،  إم الػؼقرة تؾؽمـ  ؟واهللٕفراح، وأطجب وا

بـتفا أن اطـدها، كقػ صابت كػسفا أن تطؾب مـ  الؿروءةواكعدمت شعؾة 

تتعرى بؾباس قصقر شػاف يصػ الؿحاسـ، ويؾفب ترقص أو تتؿايؾ، أو 

 يحقر العققن!الؼؾقب، ويللب الـاس، و

اد إسئؾة بـت مـ هذه، وكؿ هق طؿرها،،، ويبدأ طدَّ  :وكؾف حتك يؼال

طـ  بالعؿؾ، وطققن الحساد بالشغؾ، وألسـة أهؾ الحؼد بالطعـ، فضاًل 

أو سحٍر أو مـ إصابة بالعقـ، البـت الؿسؽقـة طىل تؾؽ جـاية طظقؿة قد تؼع 

وكؾ ذلؽ رغبة مـ إم مـ إمراض التل سببفا الـػقس الؿريضة، غقر ذلؽ 

أمفا تحت التفديد مـ  ابـتفا الصغقرة أن تػعؾ ما تطؾبفإصراراَ مـفا طىل و

الحرمان مـ الؿصروف، أو الؿـع مـ الذهاب إىل صاحبتفا، أو تحريش 

ا سقف تغضب طؾقفا إب العاجز يف بعض إحقان طؾقفا، أو إشعارها بلهن

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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ؿحبة وحؼقؼتفا مطؿقسة طـدها، ولق إن مل تػعؾ ذلؽ، إنَّ هذه إم مػفقم ال

أهنا طؼؾت ذلؽ لؽاكت غققرة طىل ابـتفا، آمرًة لفا بالحشؿة والتعػػ، فنن 

مـ طالمات الؿحبة الصادقة الغقرة طىل الؿحبقب بؽؾ ما يمتك اإلكسان مـ 

 .ةسؾبق االشرطقَّة التل ٓ يؽقن لفا آثارً  ةمعاين الغقر

يجاهر يف بعض  الشاب ابـفأنَّ رى باء أن يبؾ إنَّ العجقب مـ بعض أ

إحقان بالؿعاصل ثؿ ٓ يغار، ويعؾؿ بصحبة ابـف لصحبة فاسدة كاسدة ٓ 

 لف أقؾ القاجبات وهل ٓ يؼدمُ  ، ثؿَّ تراطل الديـ، وٓ تخاف رب العالؿقـ

 .باهلل تعاىل صقحة لف، والتذكقرالـَّ

  م مـ كؿال الؿروءة أن تصقن طرضؽ، وتؽر» :قال بعضفموقد

 .(7)إخقاكؽ، وتُؼقؾ يف مـزلؽ

إن الؽػار طؾؿقا كقػ يسؼطقا الؿجتؿع الؿسؾؿ، طـدما حاربقا البققت، 

وكشروا العفر والػجقر بصػة التحضر، والتبرج بصػة الؿقضة، وآختالط 

بـؽفة الثؼافة، وكؾ هذا يػعؾف أبـاء جؾدتـا دون طؾؿ بخطر ما يػعؾقن، وٓ 

 شرون ويدطقن.غقرة طىل إمة بشـاطة ما يـ

 يا ققم ضعـا وضاع الديـ ميـ ييدكا

 

... 
ا جعؾـا بقجيف اليديـ تشيقيًفا لؿَّ
(2)

 

 

                                                                 

 .(2/252ب الشرطقة، )اد( ا7ٔ)

( الرسائؾ الحسان يف كصائح اإلخقان، وهل مؼآت صحػقة، لشقخ طبد اهلل بـ 2)

/ 5/7 بتاريخ «757»(، وكشرت يف جريدة القؿامة بعدد 20محؿد محقد، )ص

 ، بعـقان التربقة والتعؾقؿ.7508
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 أهيا األب الػاضل................ 

 وأيتفا األم الؽريؿة......................... 

التل يسلل طـفا  إساسقَّة اطؾؿقا أنَّ التربقة الشرطقة هل مـ الػروض

العؼقدة  أوٓدكؿ ففؿرسخقا يف تأن  ؽؿطؾقالرجؾ والؿرأة، فقـبغل 

ب الشرطقة السؾقؿة، ومـ أراد الؿجد فال بدَّ مـ هؿ اأدتطبقؼ الصحقحة، و

 ذلؽ! تحصقؾيف  مبذولة مـ تضحقة دَّ فال بُ  ابارً  ا، ومـ أراد ولدً وكد   وتعب

 كام قال الشاطر: 

 ٓ تحسيِب الؿجيد تؿيًرا أكيت آكُؾييف

 

يبرالـ تبؾغ الؿجد حتيك تؾعي ...  ؼ الصَّ

 
ومـ أكقاع التضحقة التربقة الشرطقة والعـاية هبا مـ مجقع الجقاكب 

بطريؼة حؽقؿة  الحقاتقة، والرقابة الشرطقَّة طىل مجقع إمقر والققائع وإفعال

  .إيؿاكقة

 لقن طـفؿ، سلَ قؽؿ سقف تُ اطـأإن أوٓدكؿ أماكة واهلل يف : أهيا اإلخوان

، وتـشلهتؿ (7)قاهتؿ بتثؼقػفؿ الثؼافة الؿرضقةفعؾؿقهؿ شرع رهبؿ، وبصروا ح

                                                                 

( : )وقد كان السؾػ إذا كشل 467تعاىل، يف صقد الخاصر)ص ( قال ابـ الجقزي 7)

 .ٕحدهؿ ولد؛ شغؾقه بحػظ الؼرآن وسؿاع الحديث، فقثبت اإليؿان يف قؾبف(

، قال:)كاكقا يستحبقن أول صـػ، طـ إبراهقؿ التؿقؿل وروى ابـ شقبة يف الؿ

أن يعؾؿقه، ٓ إلف إٓ اهلل سبع مرات، فقؽقن ذلؽ أوَل ما -يعـل الصبل-ما يػصح

 .يتؽؾَّؿ بف(
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طىل أخالق شرطقَّة،
صالعقهؿ يف قصص السؾػ، وذكروهؿ بسقر إكبقاء  (7)

مـذ صػقلتفؿ حتك وفاهتؿ؛ ففذا حؼ تسللقن طـف، وترون ثؿرتف إن شاء اهلل يف 

--، قال سؿع ابـ طؿر(2)طـ طثؿان بـ حاصبأخرة. الدكقا قبؾ 

ول طـ ولدك ما طؾؿتف، وهق مسئقل مبـؽ، فنكؽ مسأدب ا»يؼقل لرجؾ: 

  .(5)«طـ برك وصاطتف لؽ

ل، ففؿ واهلل، أصحاب شبف وإياكؿ ووساوس الشطقان، ودطاة آكحال

ة زرطقا فقفؿ الغقرة الشرطقَّ ا يريدون إٓ الدمار والقيالت؛ ووشفقات، ٓ

شاء اهلل،  الؿحؿقدة، يف كؾَّ شلء محبب ففل خؾؼ طظقؿ، يليت مـف الخقر إنْ 

 فا تؽقن بالػطرة والتربقة الـاجحة.كؿا أكَّ 

 الغقرة طىل الُحرم » : قال سؾطان العؾامء العز بن طبد السالم

قن طـ الػقاحش الؿقجبة لعار الدكقا  كار أخرة، والغقرة وإِحسان بالصَّ

                                                                 

( هـالؽ، كتب تعتـل بالقصاية وأداب الشرطقة، فقؿا يتعؾؼ بإوٓد لثؾة مـ أهؾ 7)

لؾغزاي،  «وأيَّفا القلد»القلقد الباجل؛  ، ٕبل«الـصقحة القلدية»العؾؿ، مثؾ كتاب: 

وقد  ،وغقرها، ٕبل الػرج ابـ الجقزي البغدادي «ولػتة الؽبد يف كصقحة القلد»

أي بـل كصائح شرطقة ووصاية »يسر اهلل ي اختصارها ومجعفا بؽراس، سؿقتف، 

 .«أدبقة

يؽتب »بـف ( طثؿان بـ حاصب قال طـف أبق حاتؿ، كؿا يف كتاب الجرح والتعديؾ 2ٓ)

 .«حديثف، شقخ

(، وابـ الجقزي يف أحؽام الـساء، 9/477( أخرجف البقفؼل يف شعب اإليؿان، )5)

 (، ط: مؽتبة ابـ تقؿقة.45)ص
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 ضربان:

 : باصـ جبظ.أحدمها

َـّ مـ أوالثَّاين سباب الػقاحش، : ضاهٌر، وهق تخديُر الُحرم ومـُعف

 (7)كالتبرج وغقره.

يـظر إىل زوجتف، فطؾؼفا غقرة طىل  رأى رجاًل  ايذكر أنَّ أطرابقًّ و -

 قال قصقدته اهلائقة الؿشفورة، ومـفا:الؿحارم، فؾؿا ُطقتب يف ذلؽ، 

 وذاك لؽثيييييرة الشيييييركاء فقيييييف

 

 رفعيييت ييييدي وكػسيييل تشيييتفقف ...

ـَ فقييييف   إذا رأت الؽييييالب َوَلغيييي

 

 ميييـ غقييير بغيييضوأتيييرك حبفيييا  ...

 إذا وقيييع اليييذباب طيييىل صعييييام 

 

... 
(2)وتجتـيييب إسيييقد ورود مييياءٍ 

 

   ومـ طجائب ما وقع مـ  :«الؿـتظم»يف  ابن الجوزيَّ  هقالوأذكرك بام

أن امرأة تؼدمت إىل قاضل الري -ثؿ روى بسـده -الحقادث يف هذه السـة 

ت ببقـة تشفد فادطت طىل زوجفا بصداقفا مخسؿائة ديـار فلكؽره الزوج فجاء

لفا بف، فؼالقا: كريد أن تسػر لـا طـ وجففا حتك كعؾؿ أهنا الزوجة أم ٓ، فؾؿا 

صؿؿقا طىل ذلؽ، قال الزوج: ٓ تػعؾقا هل صادقة فقؿا تدطقف. فلقر بؿا 

ادطت لقصقن زوجتف طـ الـظر إىل وجففا. فؼالت الؿرأة: وإذ قد أراد ذلؽ 

                                                                 

( اكظر: كتاب شجرة الؿعارف وإحقال وصالح إققال وإطؿال لؾعز ابـ طبد 7)

 .(، ط: التقفقؼة277السالم، )ص

 سقر.( بتصرف ي80( حراسة الػضقؾة، )ص2)
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 (7)أخرة.ففق يف حؾ مـ صداقل طؾقف يف الدكقا و

 .قال الـابغة الجعدي 

 وٓ خقر يف طرض اميرئ ٓ يصيقكف

 

... 
(2)وٓ خقر يف حؾؿ امرئ ذل جاكبيف

 

 
 أهيا األب : 

ف واجب طؾقؽ أن تغار، وو جب طؾقؽ أن تحػظ ابـتؽ مـ كظر اتذكر أكَّ

الرجال، ففل أماكة مستقدطٌف طـدك سقف تسلل طـفا أمام اهلل تعاىل يف يقم ٓ 

 الـدم. يـػع فقف

 واطؾؿ أنَّ الرجال الققم بعض مـفؿ هؿ يف صقر الذئاب الؿاكرة

الؿستقحشة تـظر لحظة تغػؾ فقفا طـ ابـتؽ لقـؼضقا طؾقفا يف لحظات تجـل 

نذا ف، طؾقؽ ويالت العؿر وشؼاء يف الدهر لؿا خؾػقه مـ آثار العفر طىل ابـتؽ

 .مل تصـ طرضؽ هنشقه وأكؾقه

 شقطان مـ الرجؾ يف ثالثة مـازل يف ال: »قال  عن ابن طباسف

بصره وقؾبف وذكره وهق مـ الؿرأة يف ثالثة مـازل يف بصرها وقؾبفا 

 . (5)«وطجزها

                                                                 

(وهق يف البداية والـفاية ٓبـ كثقر، 73/35( واكظر: يف تاريخ بغداد لؾخطقب، )7)

(74/984). 

 (، ط: مدار القصـ.98( إمثال والحؽؿ لؾؿاوردي، )ص2)

(، وطـفؿ ابـ الجقزي بنسـاد 483(، ووكقع، )7429( أخرجف هـاد يف الزهد، )5)

 الؿـذر، اكظر: الدر الؿـثقر (، وطزاه السققصل ٓبـ62ضعقػ، يف ذم الفقى، )

☜ 
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بؽػ مـ الـدم وماذا يا  اتضرُب كػً  وطـدها فنكؽ يف ذلؽ الققت سقف

 ترى يـػع الـدم.

 :وقد أحسن الشاطر إذ قال 

 أتبؽييل طييىل لبـييك وأكييت قتؾتفييا

 

 ك فؿييا أكييت صيياكعلؼيد ذهبييت لبـيي ...

 
 : كّؾ حب بال غقرة ففق حب كذاب.ققل

 (7): ٓ كرم يف مـ ٓ يغاروققل

بعض الـاس يترك ابـتف مـ غقر حرص أو رطاية، أو غقرة أو أماكة، فنذا ما 

وكان ذاك كالجبؾ هـا صار إب -طىل رأس أبقفا-الرأسوقع الػلس طىل 

ومل يعؾؿ  لذي خؾػتف ابـتف،ا بسبب هذا العار امً ويعض طىل أصابعف كد !يبؽل

 أكف هق سبب طارها؟

 ومييـ رطييك غـؿييا يف أرض مسييبعة

 

 وكييام طـفييا؛ تييقىل رطقفييا إسييد ...

 
 (2)ومن مجقل ما قاله مصطػى صادق الرافعي: 

ؾيييت  وٓ َطَجيييُب أنَّ الـسييياَء تََرجَّ

 

جييياِل َطجقيييُب  ... َـّ تَلكقيييَث الر  ييي
 ولؽِ

 
لؿعاصل، أو تجؿعات الؾفق بؾ والبعض قد يلخذ بقدها إىل أماكـ ا

 دون غقرة أو خشقة مـ اهلل تعاىل.والؿـؽرات، 

                                                                 

☜ 

 (، ط: دار الػؽر.9/700)

 (.2/235محاضرات إدباء، )( 7)

 .«مدادك يف ثغر الزمان رضاب»( قصقدة، 2)
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 مـ طجائب القرع البارد أن بعضفؿ يلذن »،  قال الشقخ األلباين

ٓبـتف بالخروج إىل الشارع سافرة بغقر حجاب شرطل! ثؿ يلبك أن يراها 

 الخاصب يف دارها، وبقـ أهؾفا بثقاب الشارع!

ٔباء الؿستفتريـ الذيـ ٓ يغارون طىل بـاهتؿ. ويف مؼابؾ همٓء بعض ا

مـفؿ ٕسقادهؿ إوربققـ، فقسؿحقن لؾؿصقر أن يصقرهـ وهـ  اتؼؾقدً 

سافرات سػقرا غقر مشروع، والؿصقر رجؾ أجـبل طـفـ، وقد يؽقن كافرا، 

ثؿ يؼدمـ صقرهـ إىل بعض الشبان، بزطؿ أهنؿ يريدون خطبتفـ، ثؿ يـتفل 

وتظؾ صقر بـاهتؿ معفؿ، لقتغزلقا هبا، ولقطػئقا حرارة إمر طىل غقر خطبة، 

 .الشباب بالـظر إلقفا!

 (7)وإكا هلل وإكا إلقف راجعقن. ،لمباء الذيـ ٓ يغارون اأٓ فتعًس 

 ؽي يف الغقرة هارون بـ طبد اهلل  أن»، يف هذا الؿؼام ومن طجقب ما ح 

ؼػ ببابؽ، وسؿعت البردطّل يؼقل ٕهؾف: محّرٌم طؾقؽ إن كظرت إىل سائٍؾ ي

الباطة إذا دخؾقا سؽـف طـ الـّداء طىل بضائعفؿ.  كحالوة كغؿف. وكان يـف

سؿعف يترّكؿ بقصػ العطر وكان يـػؼ بضاطتف  اورأيتف مّرًة يضرب ططّارً 

والؿحؾب والؾبان والؿسؽ والعـبر.  حسـ صقتف، فقؼقل: العقد الؿطرّي،

 ويرّدد ذلؽ بصقتف فقرّجعف.

ؿعـ إلقف ويشرفـ مـ الؿطالع ويتبعـ إبقاب حتّك فؽان الـّساء يست

ـّ إىل الـّظر إلقف لق أراد الجؿاع لؽػتفـ أذان وربؿا اشتريـ مـف  تصؾ طققهن

                                                                 

 .(278-7/276( السؾسؾة الصحقحة، )7)
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ما ٓ يحتجـ إلقف. قال: فؼؾت لف: يا أبا وائؾ، فنّكؽ قد اكعؿ اهلل بشلٍء كـت 

 مـزي. يسؿعف مـ يف داك، إّكؿا أمـع مـعل لـػسل لئالَّ تؿـعف! قال: جعؾت ف

فنّن الـّساء أسرع شلٍء ذهاب قؾقٍب إىل الـّغؿة الحسـة، فنن كان معف حسـ 

. اوجٍف برئت الؿرأة مـ اهلل أن مل تحتؾ يف صرف قؾبف إلقفا، ويصقر الّزوج قّقادً 

قؾت: ٓ، وٓ كّؾ هذا! قال: فلسللؽ أٓ سللتف أن يستعؿؾ هذا الؽالم مّرًة أو 

ه الّسّؽة. فذهبـا بف إىل غقرها وجعؾ العطّار يـادي يف غقر هذ امّرتقـ أو ثالثً 

وجعؾت ٓ أمّر وٓ آجل لّؿا  افؿا أتّؿ الثّالثة حتّك تحّركت أكتايف لف صربً 

سؽرت مـ حسـ صقتف. فؼال: كقػ تراه؟ قؾت: أراه يستقي طىل قؾقب 

الّرجال. قال: فؽؿ قؾب الّرجؾ طىل ترك التّفتؽ مـ قؾب الؿرأة؟ هذا إذا 

ـّ مبؾغً كاكت  وكؼضت شفقهتا فلّما إذا كاكت شاّبًة ولفا فضؾ  ابؾغت مـ الّس

مجاٍل، ومعفا شّدة شفقةٍ، وكثرة لّذةٍ، وهل ذات حاجة، وخالقة الّذرع مـ 

الػؽرة يف الؿعاش، وخالقة الؼؾب، وقد أمـت ضرب الّزوج وتطؾقؼف، وغقرة 

يػتح لفا أبقاب إخ، وقّؾة صقاكة إب، وأصابت مـ يشّجعفا طىل فعؾفا، و

كظرهتا، ويسعك لفا يف صؾب الّصّديؼ، ويحّرضفا طىل التّفتّؽ، وقد قرب مـفا 

الّصقت، وخؾت مـ الّرققب، ومل يؽـ لفا يف إرض أشراٌف، وٓ أهؾ 

 ي.ه. ا (7)«طػاٍف، فؿا يؿرق الّسفؿ مـ الّرمقة كؿروق هذه إىل الباصؾ

ر فؼط يف الطعام أيفا إزواج هـاك حؼقق شرطقة طؾقؽؿ ٓ تـحص

والشراب والجؿاع، بؾ هل مسمولقة شرطقة متعؾؼة بالزوجة وإوٓد، هل 

                                                                 

 .(68-60( أخبار الـساء، )7)
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 مسمولقة التربقة اإليؿاكقة والغقرة طىل إهؾ يف غقر شؽ أو ريبة؟

 حؼ الؿرأة طىل الزوج مخسة أشقاء: » : قال السؿرقـدي الحـػي

ء الستر، فنهنا أولفا: أن يخدمفا مـ وراء الستر، وٓ يدطفا تخرج مـ ورا

 . (7)طقرة، وخروجفا إثؿ وترك لؾؿروءة

 ثؿ اطؾؿ أن طـدي مؿا يؾحؼ بالزيـة الؿـفل طـ » : قال األلوسي

إبدائفا ما يؾبسف أكثر مترفات الـساء يف زماكـا فقق ثقاهبـ ويتسترن بف إذا 

خرجـ مـ بققهتـ وهق غطاء مـسقج مـ حرير ذي طدة ألقان وفقف مـ 

ة أو الػضقة ما يبفر العققن، وأرى أن تؿؽقـ أزواجفـ الـؼقش الذهبق

وكحقهؿ لفـ مـ الخروج بذلؽ ومشقفـ بف بقـ إجاكب مـ قؾة الغقرة وقد 

 .(2)طؿت البؾقى بذلؽ، ومثؾف ما طؿت بف البؾقى

 

                                                                 

 (، ط: العصريَّة.243( تـبقف الغافؾقـ، )ص7)

 .«سقرة الـقرتػسقر »[، 6/547( روح الؿعاين، ]2)
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 إىل َٔ ٜٓػس ايعٗس ٚايفجٛز

 

الجزاء مـ ويف الختام إىل كؾَّ مـ يـشر العفر والػجقر، اتِؼ اهلل، واطؾؿ أّن 

ف مـ كشر سـَّة سقئة فعؾقف جـس العؿؾ، وتذكر أن اهلل يؿفؾ وٓ يفؿؾ، وأكَّ 

، وأكف مفا صال ةاحدوزره ووزر مـ طؿؾ هبا، وأن الدكقا ٓ تبؼك طىل حال و

 الؾقؾ فال بدَّ مـ صؾقع الػجر، وأن العؿر مفؿا صال فال بدَّ مـ دخقل الؼبر.

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :قال اهلل -

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .{36}األنفال: [   ک ڑ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] :سبحاكف وقال -

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 لؼؿان: } [   گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

9-0}. 

ة من سن يف اإلسالم سـَّ »: قال، قال رسقل اهلل  وطـ جرير * 

طؿل هبا، وال يـؼص من أجورهم حسـة، فعؿل هبا بعده، كتب له مثل أجر من 

ة سقئة، فعؿل هبا بعده، كتب طؾقه مثل وزر من يف اإلسالم سـَّ  شيء، ومن سنَّ 

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 

 

m 
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 .(1)«طؿل هبا، وال يـؼص من أوزارهم شيء

 وكؾ لباس يغؾب طىل الظـ أكف يستعان بف » : قال شقخ اإلسالم

طىل معصقف، فال يجقز بقعف وخقاصتف لؿـ يستعقـ بف طىل الؿعصقة 

  .(2)«والظؾؿ

والـصح إلخقاكف  فالقاجب طىل كؾ تاجر مسؾؿ تؼقى اهلل »

  .(5)«الؿسؾؿقـ، فال يصـع وٓ يبقع إٓ ما فقف خقر وكػع لفؿ

اِشتر كػسؽ الققم فنن السقق قائؿة والثؿـ مقجقد والبضائع »يا هذا، 

ر رخقصة وسقليت طىل تؾؽ السقق والبضايع يقم ٓ تصؾ فقفا إىل قؾقؾ وٓ كثق

 .ذلؽ يقم التغابـ يقم يعض الظامل طىل يديف

 إذا أكييت مل ترحييؾ بييزاد مييـ التؼييك

 

 وأبصرت يقم الحشر ميـ قيد تيزودا ...

 كيييدمت طيييىل أٓ تؽيييقن كؿثؾيييف 

 

... 
 (4)«وأكؽ مل ترصد كؿا كيان أرصيدا

 
 يف الؽتب مؽتقب » :قالطـ الشقباين،  أذكرك هباتقن الحؽؿتقن:و

ٓ بدلف مـ  ئي تسؼل بف تشرب وزيادة ٕن البادكؿا تديـ تدان وبالؽلس الذ

                                                                 

 .(73، )«كتاب العؾؿ»( صحقح مسؾؿ، 7)

طـ »[، 4/583يف شرح العؿدة، ] (، وذكر 22/747( مجؿقع الػتاوى، )2)

اإلمام أمحد تحريؿ خقاصة الثقاب لؾجـقد الظؾؿة، وأكف إذا فعؾ ذلؽ أطاهنؿ طىل 

 .«الظؾؿ

 .[75/776( فتاوى الؾجـة الدائؿة، ]5)

 .(، ط: دار الػؽر46ػقائد، )ص( مـ كالم ابـ ققؿ يف، ال4)
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 أن يزاد.

طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص قال مؽتقب يف التقراة مـ تجر فجر طـ و -

 .(7)«ومـ حػر حػرة سقء لصاحبف وقع فقفا

 [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ] :قال تعاىل -

 .{57}األحزاب:

 :ؿشقن يف صرق كزلت يف الزكاة الذيـ كاكقا ي قال الضحاك، والؽؾبي

الؿديـة يتبعقن الـساء إذا برزن بالؾقؾ لؼضاء حقائجفـ، فقغؿزون الؿرأة، فنن 

سؽتت اتبعقها، وإن زجرهتؿ اكتفقا طـفا، ومل يؽقكقا يطؾبقن إٓ اإلماء، 

ولؽـ كاكقا ٓ يعرفقن الحرة مـ إمة ٕن زي الؽؾ كان واحدا، يخرجـ يف 

إىل أزواجفـ، فذكروا ذلؽ لرسقل درع ومخار، الحرة وإمة، فشؽقن ذلؽ 

 [... گ گ ک ک]فـزلت هذه أية:  اهلل 

أية. ثؿ هنك الحرائر أن يتشبفـ باإلماء فؼال جؾ ذكره:  {58}األحزاب:

 [ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ]

مجع الجؾباب، وهق الؿالءة التل تشتؿؾ هبا الؿرأة فقق الدرع  {59}األحزاب:

 والخؿار.

 أمر كساء الؿممـقـ أن يغطقـ رؤوسفـ  وأبو طبقدة: وقال ابن طباس

 .ـ بالجالبقب إٓ طقـا واحدة لقعؾؿ أهنـ حرائرفووجقه

                                                                 

 .(775،774، )ص«روضة العؼالء»( ذكرمها ابـ حبان البستل، يف 7)
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 [ ے ے ھ]أهنـ حرائر،  {59}األحزاب: [ ھ ھ ھ ہ]

 [ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ]فال يتعرض لفـ،  {59}األحزاب:

قال أكس: مرت بعؿر بـ الخطاب جارية متؼـعة فعالها  {59}األحزاب:

 .(7)ل يالؽاع أتتشبفقـ بالحرائر، ألؼل الؼـاعبالدرة، وقا

 

 

                                                                 

 .997/  9اكظر: الدر الؿـثقر:  (، ط: صقبة500-9/509تػسقر البغقي، )( 7)
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 ايػري٠ يف قًٛب األبٓاءاحنالٍ  اييت ضببتأنجس املظاٖس 

 

ـة التل تـشر العفر جاباء مع إوٓد طىل الشاشات الؿجؾقس أ

والؿجقن وقؾة الحقاء والركقن، ٓ التذكقر باهلل، أو تعؾقؿ أحؽام الديـ، أو 

 قح والعؾق.قـقات هادفة هتدف الطؿ

لحاجات  !ماي باء ٓ يعرف يف البقت إٓ صرافأ : أن بعضومـفا -

 طـ أمقر التربقة، وحال إوٓد إٓ ما كدر. إوٓد وأمفؿ، وٓ يسلل

ؿعـك الحرية، التل صارت يف حؼقؼتفا غقغاء الؿػفقم الخاصئ ل -

 وفقضك ٓ ققد لفا أو حد!

س مقرثات غقر شرطقة وأخالققة ـػالولدت يف التلثر والتبعقة التل  -

تـؿق مع مرور إيام، ومضل السـقـ، حتك تـعدم الغقرة ويصبح العفر 

 .ط مـ إمقر الؿسؾؿة يف البقت والعائؾةوالؿجقن ولبس الضقؼ، وآختال

 ضعػ الشخصقة وتلكث الرجال يف بعض الؿقاقػ وإحقان. -

 الجفؾ بلحؽام الشرع! ومـ إمقر التل قد يـشل بسبفا اكعدام الغقرة، -

 ومـفا حقاة البذخ والتبذير؟ -

لقف ابـ ومـ إسباب يف مقت الغقرة وضقاطفا، الذكقب، وقد أشار إ -

 :الداء والدواء ققؿ يف

 

m 
 

m  

 

 

 

 

m 
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 :كؿا قال الشاطر

 مييييـ ي بتربقيييية الـسيييياء فنهنييييا

 

 يف الشيييرق طؾييية ذليييؽ اإلخػييياِق  ...

 مدرسيييييييية إذا أطييييييييددهتا إم   

 

 ا صقيييب إطيييراقشيييعبً  أطيييددَت  ...
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 ٚاجب ٚال٠ األَس

 

 وإذا رأى وقػف رجؾ مع امرأة يف صريؼ سابؾ مل » : قال الاموردي

تظفر مـفؿا أمارات الريب مل يعترض طؾقفؿا بزجر وٓ إكؽار، فؿا يجد الـاس 

ا مـ هذا.   بدًّ

وإن كاكت الققػة يف صريؼ خال، فخؾق الؿؽان ريبة فقـؽرها، وٓ يعجؾ 

تؽقن ذات محرم، ولقؼؾ: إن كاكت ذات  بالتلديب طؾقفؿا حذاًرا مـ أن

محرم فصـفا طـ مقاقػ الريب، وإن كاكت أجـبقة فخػ اهلل تعاىل مـ خؾقة 

 .(7)«تمديؽ إىل معصقة اهلل تعاىل؛ ولقؽـ زجره بحسب إمارات

  وذكر الشقخ طبد الرمحن بن كصر العدوي الشافعي يف كتابه هناية

وٓ يجقز التطؾع طىل الجقران مـ » :الرتبة الظريػة يف صؾب الحسبة الشريػة

السطقحات، والـقافذ، وٓ أن يجؾس الرجال يف صرقات الـساء مـ غقر 

فؿـ -وكذلؽ الـساء ٓ يجؾسـ طىل أبقاب بققهتـ يف صرقات الرجال-حاجة 

فعؾ شقئا مـ ذلؽ طزره الؿحتسب، سقؿا إذا رأى رجال أجـبقا مع امرأة 

 .(2)كف أشد لؾتفؿة يف حؼفا، واهلل أطؾؿأجـبقة يتحدثان يف مقضع خؾقة، فن

                                                                 

 .(، ط: التقفقؼقة427( إحؽام السؾطاكقة، )ص7)

 .(73( )ص2)
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 قد مـع أمقر الؿممـقـ طؿر : «الطرق الحؽؿقة»يف  قال اإلمام ابن ققم

الـساء مـ الؿشل يف صريؼ الرجال، وآختالط هبؿ يف   بـ الخطابا

 .(7)الطريؼ. فعىل وي إمر أن يؼتدي بف يف ذلؽ

 

 

 

                                                                 

 .(258( الطرق الحؽؿقة، )ص7)
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  أٜٔ غري٠ عًُاء األ١َ

 

وطزيؿة  طالقة، اس إىل الديـ يحتاج مهةرجقع الـَّ نَّ أيفا اإلخقان إ

 ًٓ تطابؼ الػعال، ودطقة إصالحقة مجقدة قائؿة طىل الدلقؾ،  صادقة، وأققا

تجؿع بقـ أصالة التاريخ وواقع الـاس تـطؾؼ بحؽؿة وجدية تامة، ولفذا فنكف 

م يـبغل أن ترسخ معامل اإليؿان يف الؿجتؿعات بطريؼة شرطقة، ٓ سقؿا مػفق

لؽ الشؽ والريبة الغقرة يف وقتفا وبؿحؾفا حتك ٓ تـؼؾب بضدها فقتقلد بذ

 ع وآختالف والشؼاق وآفتراق.ازفقحصؾ بسبفا الـ

أن يؽقن مجتؿعـا مجتؿع مسؾؿ مثاي تؽقن فقف  اإنَّ الغقرة التل كؼصده

ويحؿؾ هؿ الغقرة طىل الديـ وكشر معالؿف وأصقلف يف  صػة الرطقؾ إول

بحؼ أهؾ  ووجقهبا ممكد ، وهذه الغقرة واجبةات الغقر مسؾؿةالؿجتؿع

أخذ طؾقفؿ الؿقثاق يف تبقان الحؼ والدطقة إلقف أنَّ اهلل تعاىل قد إذ  ؟العؾؿ

والقققف يف وجف الباصؾ والتحذير مـف بؽافة أشؽالف ووسائؾف، ٓ سقؿا يف 

 .زماكـا هذا

أمرهؿ، وورثة إكبقاء  الـاس ووٓة اءأمرهؿ إذ أنَّ العؾؿاء واجبة  ةغقر

وهؿ دطاة الحؼ، وأهؾ التبجقؾ والتجؾقؾ طـد اهلل وطـد الخؾؼ، ولق مل يؽـ 

يف العؾؿ يف بقان فضؾف والثـاء طىل أهؾف إٓ ذكر ربـا الجؾقؾ إياهؿ يف معرض 

 ورفعًة. اإشفادهؿ طىل وحداكقتف لؽػك بذلؽ شرفً 
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عصقتفؿ محرمة، وقد جعؾ سبحاكف صاطتفؿ طىل مجقع الخؾؼ واجبة، وم»

مـ أصاطفؿ رشد وكجا، ومـ خالػفؿ هؾؽ وغقى، هؿ سرج العباد ومـار 

، البالد، وققام إمؿ، ويـابقع الحؽؿ يف كؾ وقت وزمـ، وصػفؿ اهلل 

  .(7)«غؿاربالخشقة وآطتبار، والزهد يف كؾ ما رغب فقف الجفؾة إ

ىل أن تمتك وط الحرماتىل الغقرة طومـ أوجب القاجبات بحؼفؿ 

البدع وتقلدها يف  بة يف ضؾ كشق، والغقرة طىل السـَّسكدالؿؼدسات أن ت

 بقـ الػقـة وإخرى. الؿجتؿع

واجبة لؿا يالققف الؿجتؿع الؿسؾؿ مـ تغريب لؾديـ، وتشقيف لخصال 

يف زمرة الفقى والتبعقة الدكقئة مـ دطاة التحرر؛ فعىل  الػطرة وحصر الحؼ

طف، والسحر بلشؽالف ووسائؾف، وإفؽار أهؾ العؾؿ، محاربة الشرك بلكقا

الؿـحؾة ومعاول الفدم، وطصابات اإللحاد، ودطاة العؾؿـة، وأهؾ الدياثة 

طـ محاربة القضاطقـ الجدد الذيـ يؽذبقن ويحدثقن الـاس  والتبرج، فضاًل 

بال طؾؿ وٓ سـد! ومثؾفؿ أهؾ البدع الخرافقة ومجاطات الحج إىل الؼبقر 

ثقر، وهذا واجب شرطل ٓ مـاص طـف وٓ فرار مـف، بؾ والؿشاهد، وغقرها ك

واجب إماكة الشرطقة التل أخذها اهلل تعاىل طىل أهؾ العؾؿ أن يبؾغقه وٓ 

ؾقا  ة ولق بالؼؾقؾ، وتبؾقغ أهؾ الفؿؿ أٓ يؿَّ يؽتؿقه وتبؾقغف الذي تبرئ بف الذمَّ

ية، فشؿروا وأن يضعقه يف مقضعف، وقد ققؾ زكاة العؾؿ تبؾقغف وكصابف ولق آ

                                                                 

، رواه طـف ابـ بطة العؽبري بنسـاده، يف ، مـ كالم أبل العالقة، ( ما بقـ الؼقسقـ7)

 .(77)ص إبطال الحقؾ،
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 وهق أرحؿ الرامحقـ. احافظً  طـ ساطد الجد وتقكؾقا طىل اهلل، فاهلل خقرٌ 

وصاطة لؿـ أوجب اهلل  اوسؿعً  قـلؾؿظؾقم متحتؿة كصرةوواجبة  غقرةٌ 

اهلل أطظؿ طؾقف  إمقـ صىل طـ الـبل اؿ كؿا جاء ذلؽ مسـدً هتتعاىل كصر

 كقد!يف الصحاح والســ والؿساؿ قسؾصالة وأتؿ ت

ما من مسؾم »قال:  أن رسقل اهلل  عـ جابر وأبل صؾحة ف* 

 يف موضع تـتفك فقه حرمته ويـتؼص فقه من طرضه إال خذله خيذل امرأ مسؾاًم 

 يف موضع يـتؼص فقه يـصر مسؾاًم  ئاهلل يف موصن حيب فقه كصرته وما من امر

 .(1)«كصرتهمن طرضه ويـتفك فقه من حرمته إال كصره اهلل يف موصن حيب فقه 

بسبع، وهناكا طـ  أمركا رسقل اهلل »طـ البراء بـ طازب، قال: و* 

من طقادة الؿريض، واتباع الجـائز، وتشؿقت »قال: فذكر ما أمرهؿ: »سبع 

العاصس، ورد السالم وإبرار الؿؼسم، وإجابة الداطي، وكصر الؿظؾوم. وهناكا 

هب، واإلستبرق، طن آكقة الػضة، وطن خاتم الذهب، أو قال: حؾؼة الذ

  .(2)«والحرير، والديباج، والؿقثرة، والؼسي

اكصر أخاك »: ، قال: قال رسقل اهلل وطـ محقد، طـ أكس * 

                                                                 

( والؿـذري يف الترغقب والترهقب، 79598( رواه أمحد يف الؿسـد، بنسـادٍ ضعقػ، )7)

، «طـ جابر وأبل أيقب »(، ورواه الفقثؿل يف مجؿع الزوائد، 5506)

ده رواه أبق داود، رواه الطبراين يف قؾت: حديث جابر وح »(، وقال: 72758)

 .(3967، وصححف الشقخ إلباين يف صحقح الجامع، )«إوسط، وإسـاده حسـ

( والـسائل 78374(، وأمحد يف الؿسـد، )2799(، ومسؾؿ )7256( رواه البخاري )2)

 مختصًرا يف الؽبرى.
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ا، فؽقػ كـصره قالقا: يا رسقل اهلل، هذا كـصره مظؾقمً  «اضالام أو مظؾومً 

 .(7)«تلخذ فوق يديه»ضالؿا؟ قال: 

ؽػار، ومـ يستحل طىل فليـ لـا الققم مـ ُيـجد الحرمات مـ دكس ال -

 أطراض الؿسؾؿات مـ لقثت العفر التل أصقبت هبا الؿجتؿعات.

 أيـ أهؾ الؿال! وأهؾ السخاء!   -

 يـػؼقن أمقالفؿ يف مشاريع الخقر، والدطقة إىل اهلل.

أيـ أهؾ العؾؿ، وأصحاب الحؾؿ، ورجال البقان ومحؾة الؼرآن،  -

 يعؾؿقن إمة ويثؼػقهنا بديـ رهبا.

لذيـ يتـازلقن طـ الخالفات الػرطقة، ويجتؿعقن لحؾ الؿشاكؾ أيـ ا -

إصؾقة، حتك تعقد إمة اإلسالمقَّة طىل ما كاكت طؾقف يف طصر الـبقة 

 .ةشداوالخالفة الر

 وإقطار اإلسالمقة الققم بحاجة إىل » :قال الشقخ أبو الحسن الـدوي

ا يقهؿ بلنَّ مهف فريٍؼ يتجرد طـ الؿطامع ويخؾص لؾدطقة ويبتعد طـ كؾ م

الدكقا والؿادة والتغؾب طىل الحؽقمة لـػسف أو طشقرتف أو حزبف، يحؾ الُعَؼَد 

أو سقء « رجال الديـ»الـػسقة والعؼؾقة التل أحدثتفا الثؼافة الغربقة أو أخطاء 

التػاهؿ أو قؾة الدراسة وآبتعاد طـ اإلسالم وجقه، بالؿؼابالت والصداقات 

                                                                 

كتاب البر (، ومسؾؿ يف 2444(، وبتؿامف، ب )2445( رواه البخاري مختصًرا، )7)

 .(92، بلصقل مؿا يف البخاري، ر)«باب كصر إخ ضالًؿا أو مظؾقًما»والصؾة، 
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ت والرحالت وبإدب اإلسالمل الصالح الؿمثر والؿحادثات والؿراسال

وبالروابط الشخصقة، وبالـزاهة وطؾق إخالق وققة الشخصقة والزهد يف 

 .(7)«حطام الدكقا والعزوف طـ الشفقات وتؿثقؾ أخالق إكبقاء وخؾػائفؿ

 لؾجؿقع  الذلؽ كـت صديؼً » : يؼول الشقخ طؾي الطـطاوي

طىل مجعفؿ. حتك إن الشقخ أمجد الّزَهاوي وكـت أقدر الـاس )والحؿد هلل( 

رمحة اهلل طؾقف جاءكا مرة مع الصديؼ الشقخ محؿد محؿقد الصّقاف، 

 الشقخ الّزَهاوي ثقرتف 
ّ
فؼابؾتفؿا يف الػـدق الذي كزٓ فقف بعد العصر، فثار طظ

الؿعفقدة التل تبعثفا الغقرة طىل ديـ اهلل والحؿاسة يف الدطقة إىل اهلل، وقال: 

 دي، إكتق قاطديـ ما تعؿؾقن شلء. لؿاذا ٓ يجتؿع العؾؿاء وُيصؾحقن؟ أفـ

قؾت لف: كؿ مرة اجتؿعقا فؽان اجتؿاطفؿ بلجسامفؿ وحدها وأرواُحفؿ 

 متػّرقة، فؿا أفاد اجتؿاع. 

قال: أكت، طؾقؽ أكت أن تجؿعفؿ والـجاح طىل اهلل. قؾت: سلمجعفؿ لؽ 

 الؾقؾة إن شاء اهلل بعد العشاء.

بعد واحد، مـ أقصك مجاطة السؾػقة إىل أقصك مجاطة  اؿ واحدً واتصؾت هب

الصقفقة، ودطقهتؿ إىل آجتؿاع يف دار الحديث إشرفقة بعد العشاء، فؿا 

 تخّؾػ مـفؿ أحد. 

كؾف  اوتؽّؾؿت أقّدم إلقفؿ الشقخ أمجد، فتؽّؾؿ الشقخ أمجد كالمً 

ة صقتف حتك إخالص، ثؿ تؽّؾؿ الشقخ الصّقاف باكدفاطف ومحاستف وجفار

                                                                 

 .(، ط: دار الؿطبقطات الحديثة70( ردة وٓ أبا بؽر لفا، )ص7)



 
 
 

 894 رسالة عن الغرية

تقّهؿـا أن كار الحؿاسة قد أُضِرَمت بقـ جقاكحفؿ وأهنؿ صاروا مستعّديـ 

لؾعؿؾ، وقؾت لفؿ: إكـا ٓ كريد مـ أحد مـؽؿ أن يبّدل صريؼف أو أن يعؿؾ 

، فنذا كزَلت امل يؽـ مـ قبُؾ يعؿؾف، إكؿا كريد أن يؽقن طؿؾـا مقّحدً  اشقئً 

خبرها، فؿـ أراد أن يعؿؾ طؿؾ ما بالؿسؾؿقـ كازلة وّكؾـا مـ يقصؾ إلقؽؿ 

رآه؛ فالخطقب يخطب طىل مـبره، والؿدّرس يعرض لؾؼضقة الطارئة يف 

درسف، وصاحب الؼؾؿ يؽتب فقفا بؼؾؿف، ومـ مل يؽـ لف قؾؿ وٓ لسان 

 يحّدث هبا إخقاكف وأصحابف.

ولعؾ الذيـ يتابعقن هذه الذكريات يذكرون أكـل مجعت العؾؿاء مثؾ هذا 

لّؿا رجعت مـ العراق إىل  7650قؾت لفؿ مثؾ هذا الؽالم سـة  الجؿع وأكـل

الشام، وأكـا اكتخبـا يقمئذ لجـة مـ ثالثة طؿؾفا أن تُبؾغ همٓء العامؾقـ بؿا 

يطرأ طىل اإلسالم والؿسؾؿقـ، وكان الثالثة يقمئذ هؿ الشقخ ياسقـ طرفة، 

حّل  وإستاذ محؿد كؿال الخطقب، وكاتب هذه السطقر. وكؾفؿ الققم

 ُيرَزق.

، أما هذا آجتؿاع الذي أتحّدث طـف )سـة 7650هذا ما كان سـة 

طىل مقثاق إسالمل يعؿؾقن فقف  ا( فؼد وّقع فقف الحاضرون مجقعً 7636

لإلسالم ولدفع الشبفات ولتخؾقص أبـائف مـ القققع بقد أصحاهبا. ومل كؽـ 

 .اُدكقَِقيًّ  اكريد سقاسة وٓ كريد رياسة، وٓ كريد كسبً 

وافترقـا بعدما وّقعـا الؿقثاق، وكاكت هذه الجؾسة هل إوىل، وكاكت 

 هل إخقرة.

 ـٍ وأي  خقر فقؿـ يرى » :مام ابن الؼقم إذ يؼولورحم اهلل اإل وأي  دي
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ُيرَغُب طـفا  محارَم اهللِ تُـْتَفؽ وحدوده تضاع وديـف ُيتْرك وسـَّة رسقُل اهلل 

ـِ إٓ مـ وهق بارُد الؼؾِب ساكُت الؾسا ن شقطاٌن أخرس... وهؾ بؾقُة الدي

همٓء الذيـ إذا َسؾَِؿْت لفؿ مآكؾفؿ ورياساهتؿ فال مبآَة لفؿ بؿا جرى طىل 

ُن الؿتباكل ولق كقزع يف بعض ما فقف غضاضٌة طؾقف يف  ـِ وخقارهؿ الؿتحز  الدي

ل وجدَّ واجتفد واستعؿؾ مراتب اإلكؽار الثالثة  جاهف أو مالف بذل وتبذَّ

ـِ اهلل ومْؼِت اهلل لفؿ -بحسب وسعف، وهمٓء قد بؾقا  -مع سؼقصفؿ مـ طق

 .(7)يف الدكقا بلطظؿ بؾقٍة تؽقن وهؿ ٓ يشعرون وهل مقت الؼؾقب

 أيفا الـاس لؼد دارت رحك الحرب، »:  وقال اإلمام ابن الجوزي

وكادى مـادي الجفاد وتػتحت أبقاب السؿاء، فنن مل تؽقكقا مـ فرسان 

فلفسحقا الطريؼ لؾـساء يدركا رحاها، واذهبقا وخذوا الؿجامر الحرب 

 .(2)والؿؽاحؾ يا كساء بعؿائؿ ولحك

 فيينن أكييتؿ مل تغضيييبقا بعييد هيييذه

 

 فؽقكيقا كسياء يف الؿـيازل والحجيؾ ...

 ودوكؽيييؿ صقيييب الـسييياء وإكؿيييا 

 

... 
 (5)ا لؾتييزيـ والؽحييؾخؾؼيتؿ مجقًعيي

  مام ابن الؿبارك إذ يؼولورحم اهلل اإل: 

ـَ إٓ الؿؾيييقكُ و  هيييؾ أفَسيييَد اليييدي

 

 وأحبيييييياُر سييييييقٍء ورهباُكفييييييا ...

 
وما حال أهؾ إكدلس ببعقٍد طـ حال أهؾ اإلسالم يف مشارق إرض 

                                                                 

 .(730-2/738( إطالم الؿقق عقـ )7)

 .(7/294( قصص مـ التاريخ لشقخ طظ الطـطاوي، )2)

 .(233ؿحاسـ وإضداد؛ لؾجاحظ، )ص( مـ كالم غػقرة بـت غػار، اكظر: ال5)
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 ومغارهبا، يف زماكـا الققم؟

 أطـيييدكؿ كبيييلٌ ميييـ أهيييؾ أكيييدلس

 

 فؼييد سييرى بحييديث الؼييقم ركبييان ...

 كؿ يستغقث بـا الؿستضيعػقن وهيؿ 

 

 تييّز إكسييانقييتىل وأسييرى فؿييا يف ...

 ؿيياذا التّؼيياصع يف اإلسييالم بقييـؽؿل 

 

 وأكييييتؿ يييييا طبيييياد اهلل إخييييقان ...

 أٓ كػييييقٌس أبقَّييييات لفييييا مهييييؿٌ  

 

 أمييا طييىل الخقيير أكصييار وأطييقان ...

 يييا مييـ لذّليية قييقٍم بعييد طييزّوهؿ 

 

 أحيييال حيييالفؿ جيييقٌر وصغقيييان ...

 بييإمس كيياكقا مؾقًكييا يف مـييزلفؿ 

 

 دانُ والقييقَم هييؿ يف بييالد الؽػيير طبيي ...

 فؾييق تييراهؿ حقييارى ٓ دلقييؾ لفييؿ 

 

ّل ألييييقان ...  طؾييييقفؿ فثقيييياب الييييذ 

 ولييق رأيييت بؽيياهؿ طـييد بييقعفؿُ  

 

 لفالييَؽ إمييُر واسييتفقتؽ أحييزان ...

 ييييا ربَّ أّم وصػيييؾ حقيييؾ بقـفؿيييا 

 

 كؿيييييا تػيييييرُق أرواح وأبيييييدان ...

 وصػؾٍة مثؾ حسـ الشؿس إذ صؾعت 

 

 كلكؿيييا هيييل يييياققت ومرجيييان ...

 ؾييج لؾؿؽييروه مؽرهييةيؼقدهييا الع 

 

 والعيييقـ باكقييية والؼؾيييب حقيييران ...

 لؿثؾ هذا ييذوب الؼؾيب ميـ كؿيد 

 

... 
 (7)إن كان يف الؼؾب إسيالم وإيؿيان

  

 

                                                                 

 .(2/580(، وجقاهر إدب، ٕمحد الفاشؿل، )4/488( كػح الطقب لؾتؾؿساين، )7)
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 ايٓداء األخري إىل عُّٛ األ١َ

 

 ،القراءُجّؾ ما تعاكقف إمة مـ الـؽسات والرجقع إىل  أنَّ يا اخقاين  قااطؾؿ

داء اهلل سببف َفْؼُد أصحاِب الفؿؿ العالقة يف كػس الققت الذي يتؼدم فقف أط

 وأطظؿ ملساة. اوفؼدهؿ يف بعض إوقات أكثر حرًج 

مل يؽقكقا مـ أهؾ  أطداء اهلل وإن كاكقا لـا محاربقـأّن  ومـ حؽؿ اهلل

ة يف كشر الباصؾ وإشاطة الػقاحش التقاكؾ بؾ طـدهؿ مـ  الفؿ والفؿَّ

قام بف أدطقاء اإلسالم، الذيـ  وفصؾ الديـ طـ الحقاة؛ كؿا (7)والؿـؽرات

تؾقثقا بػؽر أطداء الديـ والذيـ ما تؿؽـقا مـ إقـاطفؿ إٓ هبؿؿفؿ العقاي 

التل جدوا يف سبقؾ تحؼقؼفا وتروجقفا يف مجتؿعاتـا بشتك إصـاف 

نرسالفا طبر مجقع وسائؾ التقاصؾ وذلؽ بأكػسفؿ طىل والقسائؾ مشتغؾقـ 

                                                                 

( بؾ وطـدهؿ مـ التطقر يف كثقر مـ الجقاكب الحقاتقة، مّؿا لقس طـدكا كحـ أهؾ 7)

، كؿا ذكره الذهبل يف سقر اإلسالم، ولقس بذاك بحديث، قال الشافعل 

)ٓ أطؾؿ طؾًؿا بعد الحالل والحرام، أكبؾ مـ  ذكر الطبؼة العاشرةإطالم، يف 

 الطب! إٓ أنَّ أهؾ الؽتاب قد غؾبقكا طؾقف!

، كؿا يف كػس الؿصدر، يحزن طىل تضققع -الشافعل  - قال حرمؾة: وكان

 الؿسؾؿقـ لعؾقم الطّب، ويؼقل: ضقَّعقا ثؾَث العؾؿ، ووكؾقه إىل القفقد والـصارى. 

 .«تقاي التلسقس  »البقفؼل و «قب مـا »واكظر
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ة والصحػ والؿجالت وطـ صريؼ كتركت والشبؽات التؾػزيقكقإمـ 

قطار الزمـ بلقؾ اإلمؽاكات؛ وخقر  فؿالحؿالت والدطاة؛ قاصعقـ هبؿؿ

 طدوكا. كقػ يعؿؾ شاهد طىل ذلؽ محقريـ يؿؽـ أن كؽتشػ 

  >ٍٚاحملٛز األ 

كشر التشقع مـ الؿعؾقم الذي كـا كراه يف مجتؿعاتـا أن التشقع شلء شـقع 

قء طظقؿ، تؿؽـ أطداء اهلل مـ كشر ومـ رمل بف يف الؿجتؿع فؼد رمل بس

فؽرهؿ طـ صريؼ الؼـقات الرافضقة الـاصؼة بعّدة لغات أشفرها العربقة وهؿ 

والسطق -يعـل السـة-لفؿ بذلؽ غاية معؾقمة بقت اهلل، ثؿ دحر أحػاد معاوية

 طىل طاصؿة إمقيقـ، واستباحة الؿؼدسات والخقرات يف أرض العرب.

طبر دطاهتؿ مـ أصحاب الصقت الحسـ  وقد تؿؽـقا مـ كشر أفؽارهؿ

صرب الذي أصبح كثقر مـ الشباب يستؿع لؾطؿقات الشقعقة طىل أكف صـػ 

 ويف بعضف شرك أكبر.

، -أفريؼقا-كشروه طـ صريؼ دطاهتؿ الذيـ وصؾقا إىل الؼارة السؿراء

وكذلؽ الفـد وغقرها، وكشروا خزطبالهتؿ هـاك مستغؾقـ جؾقس دطاة أهؾ 

وتؼاطسفؿ ولق ُوِجد دطاة هـاك ففؿ  ؾؿ إٓ مـ رحؿ اهلل، وأهؾ العالسـة

 يعاكقن مـ مشاكؾ.

طدم الديؿقمة يف الدطقة؟ -صعقبة التلقؾؿ-مؽاكاتقؾة اإل» أشفرها:

ق لؿدة زمـقة ما، والعقائؼ يف هذا ففل دطقة متؼطعة! لقس فقفا استقطان ول

 «الجاكب كثقرة
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قر، والتباصم بدل ويـبغل الحذر مـ فتقر العزيؿة والرجقع بدل الس

ًٓ  االسعل، فنن هذه مـ أكثر إمقر هالكً  ، وصاحب الفّؿة طىل الداطقة ووبا

 والغقرة

 يف كتابف وهق يتؽؾؿ طـ برد العزيؿة  قال اإلمام ابن الجوزي ،

يمثر يف آطؿال والـقات كؿا يمثر برد الشتاء يف كاضر » :«التذكرة يف القطظ»

ا ا ويسؼع مػتر الزهر فقعقد طابًس جر فقصقر يابًس الـبات يؾػح البرد مخضر الش

 فنن مل يؽـ بد مـ  والـابف خاماًل فؽذلؽ برد العزيؿة يجعؾ العامؾ طاصاًل 

 .«الػتقر طـ صؾب الخقرات فلضعػ طـ السقئات ضعػؽ طـ الحسـات

 .طـد الرافضة بلوجز آختصار هذا كؾف كان

  ايجاْٞ<احملٛز ٚأَا 

لقس ببعقد طّؿا وهق -يعرف بحؿالت التبشقروهق ما -واقع التـصقر وهق

  .كجاسيحدثف الروافض إ

زو صار غبذلؽ مخططاٍت ققية، ووسائؾ طصرية، حتك فؼد اتبعقا 

ة بطريؼة الؽػار يف طؼر دار الؿسؾؿقـ خطقر ٕ كف مسَّ مقاضقع طؼدية طدَّ

مسقَّسة، مع وجقد مـ يروج لفؿ مـ أصحاب البطقن والعؼقل الػارغة مـ 

بدطقى أن الـصارى )لتعامل الذيـ ٓ يعرفقن إٓ الؼشقر، وقد ضفر ذلؽ أهؾ ا

، وكذلؽ ضفقر (7)(بـاء الؽـائسيف لفؿ ديـ كديـ اإلسالم ولفؿ حؼقق 

                                                                 

لشقخ إسؿاطقؾ بـ  «حؽؿ بـاء الؽـائس والؿعابد الشركقة يف بالد الؿسؾؿقـ»( اكظر: 7)

 .، صباطة الرئاسة العامة لؾبحقث واإلفتاءمحؿد إكصاري 



 
 
 

 211 رسالة عن الغرية

وقد  «الخؾط بقـ إديان»ة تجتاح إمة اإلسالمقة، كظرية: أخطر كظرية طؿقّ 

ذه الـظرية مـ أهؾ العؾؿ وكان مـ أخطر ما جلء مـ أثار همجاطة رد طؾقفا 

جقاز تسؿقة الؿسؾؿقـ بغقر أسؿاء أهؾ اإلسالم، إصدارهؿ كتاب يجؿع يف 

وغقر ذلؽ مـ كقاققس الحرب  «الؼرآن الؽريؿ، التقراة، وإلكجقؾ» دفتف

الصؾقبقة التل تدق يف أرجاء الديار ويف الذات داخؾ ديار الؿسؾؿقـ ولؽـ 

ٓ يتؽؾؿ وٓ حتك حال أهؾ اإلسالم إٓ مـ رحؿ اهلل صؿؿ بؽؿ ٓ يرى و

 يسؿع وٓ يعل الخطر الؿحدق.

طـ كشر اإلباحقة والؿـؽرات مـ مخقر واختالط وادطاء لحرية  فضاًل 

ُز لصاحبفا فعؾ ما يريد دون أن يؽقن ٕحٍد حؼ يف الققػ يف  مؽذوبة تجقَّ

 وجففا أو اطتراضفا.

د يذكر ي رجؾ مؿـ التؼقت هبؿ يؼقل طـدما كـَّا كذهب إىل أفريؼقا، كج

 ؼـ شعقرهـ!مؿـ يعؿؾـ طىل تـصقر الـاس هـاك، يحؾبعض الؿـصرات 

 طـ ذلؽ؟ فسللُت 

َـّ لقس لديفـ وقت لتسريح الشعر وتؿشقطف!!!  فؼالقا لـا، إهن

يف ضؾ هذه الحرب  أهؾ اإلسالم،ماذا كؼقل يا طباد اهلل، ماذا كؼقل يا 

 الضروس وأهؾ اإلسالم جؾقس.

( أقطار غربل يه7584ثـتل طشرة سـة )قبؾ ازار أحد الدطاة، أن » ويذكر

الؼارة إفريؼقة فسلل أحد رجال الديـ اإلسالمل يف قطر مـ تؾؽ إقطار 

لؼد »ا: طـ ولده الذي كان يؾؼاه حقـ يحؾ يف دار أبقف الشقخ، فلجابف متـفدً 
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! وتعبقر فالن تؿدن يف تؾؽ إصؼاع، أصبح مـ التعابقر الشائعة، «تؿدن

وهق يطؾؼ طىل الؿسؾؿ الذي ارتد طـ ديـف، فلصبح  «تـصر فالن»ومعـاه 

كصراكقا، واستبدل الذي هق أدكك بالذي هق خقر، كؿا يطؾؼ طىل غقر الؿسؾؿ 

  .االذي اطتـؼ الـصراكقة أيًض 

بالتؿدن يف هذا التعبقر، هق أن اإلرسالقات  «التـصر»وسبب اقتران 

ة الؿسقحقة يف تؿقيؾفا، التبشقرية يف أفريؼقة التل تعتؿد طىل الؿمسسات الديـق

وطىل الدول آستعؿارية، وطىل شبؽات الؿخابرات إجـبقة، وشركات 

الـػط آحتؽارية، والبققت الؿالقة الؽبرى، وطىل الصفققكقة العـصرية ودولة 

العدو الصفققين، قد أقامت مدارس ومعاهد وجامعات، يف الؿـاصؼ الحققية 

ـ آكتؿاء إلقفا وتؾؼك العؾؿ فقفا، مـ أفريؼقة، وحرمت غقر الؿسقحققـ م

ا طىل غقر الؿسقحققـ مـ مسؾؿقـ وغقرهؿ، أن يعتـؼقا الؿسقحقة فلصبح لزامً 

 ًٓ ا يف ، وأن يثبتقا تؿسؽفؿ بالؿسقحقة ثاكقا، مـ أجؾ قبقلفؿ تالمقذ وصالبً أو

تؾؽ الؿدارس والؿعاهد والجامعات التبشقرية، حتك يـالقا شفاداهتا العؾؿقة 

فؿ فقفا، تؾؽ الشفادات التل تمهؾفؿ لتسؾؿ الؿـاصب الحؽقمقة بعد تخرج

يف الدولة، وترفعفؿ إىل الؿؽاكة الؿرمققة يف الؿجتؿع، وتػتح أمامفؿ أبقاب 

 العقش الرغقد.

مـ هـا اقترن التـصر بالتؿدن، فال طجب أن يؽقن أحد رؤساء 

اتف وإخقاكف ا، وأمف ووالده وأخقمجفقريات أفريؼقة يف الققت الحاضر مسقحقًّ 

وأهؾف وطشقرتف ٓ يزالقن مسؾؿقـ وقد أقام يف كؾ قرية ومديـة كـقسة حتك 

ولق كاكت الؼرية أو الؿديـة مسؾؿة، وحارب الؿسؾؿقـ يف طؼقدهتؿ وأرزاقفؿ 
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 تعصبا لديـف، وفتح بالده طىل مصراطقفا لؾؿبشريـ.

( مثؾ فقف يه7569سـة ر إسالمل مسقحل يف لقبقا )وقد طؼد ممتؿ

، ومثؾ فقف الجاكب الؿسقحل اثـا طشر ااكب اإلسالمل اثـا طشر طالؿً الج

وكان مـ ضؿـ مؿثظ لؾبابا،  مـ الؽاثقلقؽ طىل رأسفؿ كارديـال مؿثاًل  اطالؿً 

الؽاثقلقؽ اثـان مـ إفارقة كاكقا مسؾؿقـ فلصبحقا الققم مـ كبار رجال 

 (7)الديـ الؿسقحل!

 :(2)يا أرباب الدطوة 

طام، ئقات وإرقام طـ كشاط الؿـصريـ يف اإلحصا هذهصالعقا يف 

 .«2770»م وكؿ هق الػارق وكحـ يف «7669»

مؾقار دوٓر  (765)قدره  ابؾغ ما مجعتف الؿـظؿات التـصقرية مبؾغً  -7

 أمريؽل!

 مـظؿة طامؾة. (25577)الؿـظؿات التـصقرية،  دبؾغ طد -2

إىل الخارج بؾغ طدد الؿـظؿات التـصقرية، التل ترسؾ مـصريـ  -5

 مـظؿة. (4377)

 (4953377)بؾغ طدد الؿـصريـ الذيـ يعؿؾقن داخؾ أوصاهنؿ  -4

                                                                 

( كؼاًل مـ أمهقة الدطقة لؿحؿقد شقت خطاب بتصرف يسقر، ط: الجامعة 7)

 ة.الؿديـة الؿـقر-اإلسالمقة

 .«3-4»صادر طـ الؼسؿ العؾؿل بؿدار القصـ،  «ماذا قدمت لديـ اهلل»( اكظر: كتقب 2)
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 .امـصرً  (568777)، أما الذيـ يعؿؾقن خارج أوصاهنؿ فعددهؿ، امـصرً 

بؾغ طدد كسخ اإلكجقؾ التل تؿ تقزيعفا خالل طام واحد،  -3

 .اكتابً  (708570777)

 مجؾة دورية. (57777)، بؾغ طدد الؿجالت والدوريات التـصقرية -9

إذاطة ومحطة  (5277)بؾغ طدد اإلذاطات والؿحطات التؾقػزيقكقة،  -0

 تؾػزة مختصة بالتـصقر.

 (27969777)بؾغ طدد أجفزة الؽؿبققتر يف الؿمسسات التـصقرية،  -8

 مـ كتاب لقس طؾقؽ وحشة[ ، ]كؼاًل اجفازً 

غريب يف ت ةوما خػل مـ الؿخططات السرية والقثائؼ الؿجفقل *

، الؿجتؿعات اإلسالمقة، وتـصقر البالد اإلفريؼقة، وغقرها مـ بؾدان العامل

 لفق أدهك وأمر.

إن القاجب طىل الؿـظؿات اإلسالمقة، والبعثات الدطقية، أن تؽقن 

مـ حقث التراتقب اإلدارية، والؿقارد الؿالقة، واكتؼاء  امحَؽؿة إحؽاما تامً 

 لدكقا وحظقظ الـػس البشرية.طـ مطامع ا االعـاصر الػعالة، بعقدً 

بإهؿ فإهؿ، وأن يعؿؾقا طىل كسب  اوأويبدوأن يتؼاسؿقا إطؿال 

  (7).محبة الـاس، فؿـ ٓكت كؾؿتف، وجبت محبتف

                                                                 

خرى بعـقان، )طؾق أ( كتبت بؿـَّة طظ رسالة، بعـقان، )يف صريؼ الدطقة إىل اهلل(، و7)

ة(  .الفؿَّ
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 ٍٛاطؾؿقا يا اخقاين وأخقايت، مل يؽـ يف ختام هذا الؿبحث  أق

ت أهؾ العؾؿ أن يغاروا طىل الحرماإٓ حث  (7)مؼصدي يف الؿبحث إخقر

والؿؼدسات، والؿؼام يف هذا يطقل إذ أردكا طرض الصقر والؿقاقػ 

مـ أطان اإلسالم  اجزى اهلل خقرً »ققلف:  امةسومـ مجقؾ كالم أبل أ التاريخقة

 .(2)«بشطر كؾؿة

، واحذر يا أخل مـ الشبف ففل سالح إبؾقس الؼتال، قال ابـ ققؿ 

: ٓ بعد إيراد اادً يرجعؾت أورد طؾقف إوقد »، قال ي شقخ آسالم و

مثؾ السػـجة فقتشرهبا فال يـضح إٓ هبا،  جعؾ قؾبؽ لإليرادات والشبفاتت

ا ولؽـ اجعؾف كالزجاجة الؿصؿتة تؿر الشبفات بظاهرها وٓ تستؼر فقف

ذا اشربت قؾبؽ كؾ شبفة تؿر طؾقفا فقراها بصػائف ويدفعفا بصالبتف، وإٓ فن

 .و كؿا قاللؾشبفات أ اصار مؼرً 

وإكا قة يف دفع الشبفات كاكتػاطل بذلؽ، ين اكتػعت بقصؾؿ أفؿا أط

لحؼ طىل سؿقت الشبفة شبفة ٓشتباه الحؼ بالباصؾ فقفا فلهنا تؾبس ثقب ا

حاب حسـ ضاهر فقـظر الـاضر فقؿا ألبستف مـ صجسؿ الباصؾ وأكثر الـاس أ

، فنكف ٓ يغتر بذلؽ بؾ ما صاحب العؾؿ والقؼقـالؾباس فقعتؼد صحتفا وأ

  .(5)اوز كظره اىل باصـفا وما تحت لباسفا فقـؽشػ لف حؼقؼتفيج

                                                                 

 (، وما بعد.720( )ص7)

 (، ط: دار الحديث.7/58( اإلباكة ٓبـ بطة، )2)

 (، ط: دار الحديث.7/709ادة، )( مػتاح دار السع5)
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يرمحـا، هذا واهلل تعاىل غػر لـا وتبدلـا وأن ييسستعؿؾـا وٓ أن ي أسلل اهلل

فاهلل  مـ فضؾ اهلل طظ ومـتف، تؿ ما أردُت بقاكف مؿا شرطت بؽتابتف أطؾؿ، وقد

سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك أسلل ي الؼبقل والسداد، ولؾؼارئ الـػع والرشاد، 

 أشفد أٓ إلف إٓ أكت أستغػرك وأتقب إلقؽ.

 

 وكتبه

 أبو إسحاق حممود بن أمحد الزويد

اهلل الستر وحسـ الخاتؿة،  اطـ أهؾف وكتبف راجقً  ايف مقصـ هجرتف بعقدً 

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ ،والعػق طـف وطـ أهؾف أمجعقـ

 ـه5341صفر، 51 متَّ يف
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